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 امتیس هدرب یوربراشفا هاشردا یگدنز
 ناخدحماغآ > ملیف شیامن زادعب تسادارم مشتحم یاق ۲

 مر ودن زب < داشفا هاشددان » مانب یخی رات میظعملیف كيهيهت هب تسد
 والع هدومن تسک رادتحالص تاماقمزایو هکیصوصخم هزاجااب
 و هشدهاوخ هتشاذگ قو رابتخا رد زرن یردان یاهپ وت ردان مصر»

 ابملیف نیا یکنج یاههنحص میظنت و هیهترد تسارارق زین
 رردان دشرا رسپ «ازریمیلفاضر» لدملف نیادد نو زحمیلع
 . درک دهاوخ ءافیا

 [ دنشارتبار یعیطمكلم رصانرس دنتساووخیم
 ظوماظن نیل ومخء یارب هامرپ«لوا زوررد هک یشک هعرت رد

 هد نیگمغ یا هتایقاب زین یمیطم كم رصاندوب رارقرب یرسفا
 و لاسشوخ رصان ودرکن تباصایو مالب عرق زورن ۲ رهظات
 دن امیتاب هعرق ۱۸ ۰نایمزا دنتماوغیم هکیماگتهدمب زوررداما
 اط یاهوزرآ مامتهدابکیب و دمآ نوریب نادلک زایومسا ناهک ات
 ادند رک لقتنمداب ] سابمب نویماک اباروا هلصاقالب نایرجنیا ژادعب
 ملیناناید» فرط زاهک یتامادقا ابیل ودنشا رتب هت زاا دیورس

 ااهچو ملیف ددیزاب لوفشم نونک |یوا ری زدند رک رظنق رصراک نا
 یاهتفه ملی نیانایاپات هدشدارتو تسیقابنآ هقیقدلبچ زونهو
 .دناسرب نایابیاددوک ذم ملیف اتدوش هداد

 یزابیسراف ملیف كيرد یناریادرء نارت دق دنلب
 نایهورآ «یدوحم» قدنلب رضاح لاحردهک نابژد ۴۳

 رد تسا را رق « ملین سراب » یویدوتسا داهنشیپ هبانب دشابیم
 الوف » شقندد تسا هیهت تسدرد ویدوتسا نیا رد نونکا هک

 ان دوشک لخاد رد طقن نونک اتهک یناریا یاهمایف :وآجراخرد یناربا یاهملیفشیامن
 اد اصوصعم یدایسب ناهاوخاوهقا رعرد « نا رهت یاهبش»ملیف شیامن
 و رصهزا هکیتاداهنشیب هبانب زین یک زاتبو تسا هدرک ادیپ ناب
 :تسد ددهک (تداوحءاددامچ) و(زاریشزا یرتخد) یاهملیف
 هک تسا راژدما انس هراتس هلجمو دوشیم سیوت ريذ یبرمب
 زا جداخو لخادرد یناریا یاهملیف رتشیب هچره تفرشیپ

 ااهملیف شیامن هک تفریم دیما یئامنیم دهن ع و رثاب دیمن شیامنار یسراف یاپمایف ارچ
 یناربا ملینهد زاشیب هکنیااب رضاح لاحرد هکیروصرد
 دصردلهچ ضرا وع مياهدینشام هک روطب و تسین یربخ اهنآ
 :ینویسیسک ددیداد رهشرد نونک | عوضومنیاوتسا هدشامن ۲
 ؛ینا را یاهویدوتسا نآ هجیتن ندشمواممای و دوشیم یک دسر
 و ملین راک زا یلکب هکنيا ای دراذگ دنهاوخ مومع یاشاست

 ار مایف ثٍي ینادرگراک ینسحم دیجم
 د زن ارت ینادرک راک ملیف نپادد یزابرب هوالع هبترم >) ملیف هثیپ رثه ینسحم دیجم هلصاح عالطا دارقب

 رشاب تسا مامتاب كيدزن هک (لایغو باوخ) مایق تسا
 نایاپ زا دعب ینسح» درجم هک تسارارقو دوشیم هیهت نیدو»
 . دیامن تک رش (ادک هم) ملیقدد نیدآ ای یئالطرصع



 میانی

 ِح
 مزیلاثروئ كابس ناو هر

 رهزاشیب اد كبس نیا یفرت را
 وامان هک میهدب انینج وتس
 < سیت رب ورود»> و

 هک هقارف یلایددیورین نارسنا زر
 ودوبیدادربمایف روت امآو توذا 3

 زا اهملیف ندنادرگب یدایز هت 9
 ۱۳۱۳ تفاهم

 زاگ زد اچ وتو وا. تسادو
 رد تشادرب اد «دازاکلا رعد

 <بآ رییاهن اس ا» سیترب ودودرب

 مت

 تسا هدو وز

۱۹۹ 

 و (1د كيس اب ملف ودنیا ۰ دناد < لاحنامه
 یخاد ابو هدش هتشادرب یاهلحع

 نی رتهب تب اداه ] دیاب قبع کام و
 رخت وداددارتائد رخا هلاهد ی
 زا یئاههتحص دادونن تقیقحرد مر

 31 تقدجیلیخودوب ایناپسا یلخ
 نیاصق ۰ تساهدش قیصوت نآ

 ی یقشعهنداحكي هکتنآ رد رتعیب
 ومید دک تمهوهدش هدادرارق نآ ددانعم
 ]رب زهدومن لتخماد ملبف كيتاما ردكنم7

 تنوشخ و اهیدواکتج 1
 یاهیزاب قشع هن تساهدش دل و

 ردیلک تواضق لاحتیااب «لاتنام یتناس»
 نآ نیحت هیادام ار ویچم ملیف نیا هداب

 وهتخاس دورس كب ددنام اریز اودیماو
 ۱393 یطق تققحابهک تسا هتخادرپ
 -ژاب زا یضس هنان امرهقیدوالد اصوصخم
 یلخاد نیئوخ یاهگتج عقاو نیع نارکب
 یورشی ناوتیم ظاحل نیمهزاو تساینابسا
 ققحم مزیلائاروثن ككبس ردار «انینجد
 تلوا راب نیتخنیارب وا اریز تسناد
 یخیدات كرزب هثداح كي یمقا و یاههنحص
 هتشذگ نآ زا ددوآ رد ملیف تروسب ار
 زادومت هک زیث ملیف رکید یئزج یاههنحم
 نی رک یاههجب ونزو تسیاهداون اخ تشحد
 متاواب هک تسیناههتعمهیهدهدیم ناشناد
 سی رب ورود و5 ارف» دنکیم قیبطت
 یاهملیف ینسنآ دوتم راکب یبیجع ترردعب
 هکت انه شلتش وال وصا تخاد ری دوخ یراکن
 یلایددیوربث رفا تفد هراشا ۳

 ژاهک دنداد تیرومامواب افداصت ی
 هبپت < رتناموک ود» یاپملیف ؛مب

 تمهوا قوذرد رنوملماع اد ٍنت
 اصخت تنكش. دوبیدادا تیرومام
 راک نیا ددیدایز قوذ < سیترب وددد»
 «رتناموک ودو یاهلیف طقن زاغآر دواتغاد
 دوخ راک لو تشادیمرب كيتاما رد
 نشوریاههحص هکیاجن ]زار داد هعسو"

 هرامش ٩۵

0 

 نآ ریثأت و مزیلاثووشن یرنه تضین
 ایلاتیا ریخا هلاسهدیامنیس رد

)0( 
 لق هدامشزا هبغ

 زایقیقد وكاب ژات ومو تخایم كابو
 یاهعوضوممهیف رط زا ودرو ایملمعب اهملیف
 یصاخ هتالخ تردق درکیم باغتنا بوخ
 دادیم ذورب دوخ زا یدادربمایف ع ون رد
 راک ردیدایز ندر)ذ۴ رنا تردق صوصخب
 یرتناكبس یمادآ دوجواب ودوشیم هدیدوا
 و دیدش دوشیم هتشاذگ یچاشام: رد هک
 . تا یخ

 میدرگ یدوآ دای زی الق هکنانجمه
 وتسوگ ا۱> و <« سیتربودودرکسچت ارف »
 راشب مزیائدوش بس ناورتثبب < انینچ
 هلابتد زین ناد رگ زاع هدنیارمازاغ] +هدن وریم
 دنتن رگ ,رمسیشاف هدودیاهتن ۲ روتهراک
 نایماظ مضوزاهمه اهن یاهراک یتحو
 هک اجنآ ا یلو هنکیم تیاکع اهگنچ و
 و دبندشدرود تاغیلبت زا یک دزن یاهماک
 من یناغیلبت لکشدن دیدرک تي دون عتاوب
 . دنتخادناوت هاررد ارث[ و دندرک ضوع ار
 «سیترب ورود» روهشع ملیف«.زا اجنارد
 حضوتكي ره ءواب ردیرصتخمو می ربیع مان
 ریخست> ملینطقت زین «اتینج» زا ميهدیم
 ملیف زا سپهک تسامرظن دروم «رازاکلا
 دو (سیتریودود)<۱۰۳ س- وا - سو
 . دادمیهاوخ یتاحیضوتنآ ءداب

 و۱۹4 ۰یاهلاسرد< سیترب ورود»
 بصو یاهملیفیب ددیب ۱۹۲۶ ۱
 و < دیفس یتشک 2: 6 ۱۰۳ س - وا
 الوصا ملیف هس نیا دنادرک اد «رتافل]>
 عوضوم.دن وشیم بوم یماظن یاپملیت
 ریز كيوا <۱۰۳ س - وا - سو ملیف
 هنوگچیه ملیف نیا نتخاسردو تیابرد
 هداس روطب هکلب هتشادن البق یصاخ رظن
 زد دّوخک یفایرد ریزی یر زا
 هدونیرادرب ملی « هدوب نآ رک نایرج

 ددزین «یتزالب» تاتمو شمار . تسا
 هتشاد یصاخ دون « سیترب ودود» كبس
 ادهتداح نيا یگداسب «سیترب ودودو و
 هک ت سیقافتا ملیف عوضوم و هدادحیضوت
 ریزب و دهدیمیور یئایردریز كي یارب
 راک دیای الاب دناوتیبن رگیدو دوریمبآ
 .دتتسهیلاب ودریز لغادهک 9

 الا-بدنناوتیت رگید هک دن رییمیپ
 ناشر شوک دیبا 3
 نااههنیح دن وتیم دوخیب دوخ زاو
 وقیقد هدامل |قوف هدش هتشاد رب توی را رنوج برو

 ور ی 9 ج

 یرداکعاش كش نودب دشابیم «سیئرب ود
 هیت ددیلایددری ز یتقو .دوشیم بوسحم
 رستشپدوریمووف بآ ریز ندرگ_فداصت
 راگ هبنهو نفلنوویدار یاههاگتسد مه
 هدنهدتاجن یتشک تفدودم] ویلخاد ناتک
 و قرطکیزا سوصخب نامربق كي اهنآ نتنرگن قلعت و اههنحص تیمومع الوصا و
 :یگیدفرط)ا نآصاخ ینق یاهداک و
 قلی كي نآ هلیسوب هکیاهلول شیابن لث
 ادص ودنهدیمتاجن كرم زاد نانک راک
 یافوقو اهواند اهویدار فلتخم یاه
 تگ رح و هدیچیپ هه نایمردک تشحو
 هظحالملب اقا د ملیف هدامل|اقوف :اهروسناسآ
 زل !د ناتک راک دن دنت سیس.تساهدوش
 لخاد وفدنچ طقتودنت-ژقم نوریب هلول
 ؛تسژال هک یناهراک اتدنتامیمیئای ددربز
 تكکي راشزا مهنارگیدو دننکب لغادزا
 رساربس دد هکتشپ |هجونلب ات هتکن . دنشکب نویی دتاوتب اد یمایدد ریزدیاش دنیان
 رظنبلج هاگچبه یصاخ نامرهقكي مایف
 اهتسه ودتنامرپق هه هکكب هتکیت

 ودهک یرقندنچ . تسا بلاجو مقاو لیع
 لاحماتع)یمب دتنامیم یمایدد ریز لخاد
 طقیتانلکو دناهدرک لرتنک اد ناشدوخ

 دهدیمناشنار دیدش راظتت !لاح هک
 ابن ] عضو هتحص دوشیم لدب ودد اهن ۲ نیب
 .یاهزیچتسا قیتدو بلاج ینخاحوصحتم
 یولهب لوبعم ووطب هک یتیمهایب و هداس
 متچب هنحص نیادد تسیاپمدآ نینچ كي
 نوئدروک )كي «زوم هناددنچالتم دروعیم
 6تا نحرد شو تعل هبت یاهتدیاب
 زا داظتتا دناهدز یلاخیب هباد ناشدوخ
 ۳ کد فرطزا . درام حضوری
 1 یا هلک دنچ نفلت دتم ناشراظت ارد اههدرن تشیدد ابنیا یابنزو نارهاوخو

 ال ماکو قیقد یلیخ شرسپ هب ددامكلی
  یامز قاوتاتاحا زا سابتا
 وودایز را هکتیا دوجوابک تسا هاتوک
  نابناوتیمن لاحنااب دراذگیم یجاشابت
  دوزقیاقدنابم نیع اریذداد یمارد هبنج
 . دت واذگیف رتا ودننکی مووبعیک دنز ردرذک
 اههحصباتدوشین نآ هجوتم هدننی یلو
 هتشادرب یمیطیتسدرب زاب
 زا نادرک ره .تساءدوب



 هک روطنایهو هنارق و ابااتیا

 ددعتم تالوصحم نایم ز

 نیکتسوشزدا رب ملبف جنب دوخنوک انوک و
 اهن زا كي رهردهک درک یفرعملاوبتقب

 یعامتجا هجوت لباقو مهم لئاسمزا یکی

 . تسا هتفرک رارق داقتتا و تحب دروم
 :زا دنت رابع دویذمیاپلی

 ارد رانک یاهزادنا راپ
 دوهشمهدننک هیهت دان زا ملیف نیا

 دشابیم (ناذاک ایلا) یئاکیرمآ هدومز[ و
 ناکشیب رثهزا هدع كياب بلغا نازلکابلا
 دن |هدیناسر دوهظ هعنسب اودوخ دادعتسا هک

 نول رامناوتیم اهن[ نایمراهک دنکیم رک
 تنس یزاماو) -- ند)آملرک - ودئارب

 ژادن | اب ).درب مان اد | ملیف نیانناکشیپ رثه)
 هتسجرب و كيتاماردرت تب( ایردرانک یاه

 تفه »ینپاژ ملیفزاهنحصكي-«ایرد رانک یاهزادنارا ۱»ملیف رد «تنسیراماوا»و«ودناربنول رام"
 ۴ هحفص

 ور اف

 ملیفنیرتهب داختفا لاسما
 هداد ناشنار دوخ قوق رگید رابکی هنارفو ایلیا واکی رمآ

 دیدناک لک نودیو تسا اکیرمآ یاتیم
 یاهروآ کشو

 نا راک الا ویعیبط ملیفنیایجداخو یلخاد نآ ل 1 ۱ ۱
 هیج طیض یاری

 دوب دهاوخ یراجلاس

 هک یدوطب تس

 یدای
 . ددادیطای

 نوا رام طلت و تردت «ن
 یداقتنا ناتس دهرخال اب ودوخ شقن ر

 هددوآدوجوب یرنا « ملفنیا یعایتجا و

 ناوتیمهک تسا تشگن |یاپملیف رامشردا رت ۲

 «تیلوژووتمور»میایف زا هنحصكب
 دش لاوبتف ۰ لوا هزئاج هدنربهک
 تشاد بوصحم دوویلاه هتج رب ورایش

 یقیقح یارجامكي ملیف ناتساد
 تس)وک اکیشیاهزادن اداب نا رک راک دول [ درد

 نیک یتشا رد شروش
 رپ و درهشم نامد زا ملی ناتساد

 ۰ تسا هتشک سابتتا (كوونامره)ش ورق
 نوسن وجناو- تداک وب یرتهملیف نیارد
 ودن داد تک رش یارومكمدرف -درف هزوخ

 یگتدمامت روطب ( كي رتسید درا ودا)طسوت
 شدوشیارجام ملیفناتساد. تسامدش هیهت

 یک دن ززا

1 
1 
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 5 دش داذگ رب هنوگیچ هزینو» یللملا نیب لا

 امتس مه زاتس

 اکی رمآ یتشک كي رد نازذاب رس
 ۰ .دشابیم ۳

 ۱ نون وج ناووتداک وب یرفىع

 ۴ زد اد اکیرمایئایدد یورین نارسقا
 لیک و لددرف هژوخ- دن رادهدهمب

 شق ددیا دوم كمدرذ و دنکیمیزاب
 , ووشیم هدید ناژابرس ونا رسفا

 هلماعته
 ملیت كي( هلماع تتیه)

 راد ]) طس وت هک تسا یسانشت اور

 و تماق دملیف نیا رد. تساهدش هیت
 و ماقم نددوآ تسدب رسرب هک یئاه

 دوجوب ءاگش كي تیت واعمنایم
 اد یکن وکچ ودوتیم هدادناشن

 « كي ملیف نیا فلتخم یاهژات وس
 وصخم و هناذوریک دت ززا یمع

 اگتشب رنه ۰ تسااکیرم] روشک
 هدنیابن مادک ره ریز دوپشم

 -سالک ودلب-نرهلاک ی ول

 ار
 اداتسا ( كاکچیهدرعا ۲)

 2 هک روطنابه كيرتنارپ و

 رس ( یبقعهرجنب) ملیفناتساد

 ی رث اد هک تساداکن همان زور
 اد زا و هدادتسدزااد تک رح

 یوت تیبدود كي طسوت دوخ
 موصخ یکدنز واه هیاسه
 :ادهاشمنمضرد و دنک یم اشابت

 رجنم هک شماف و هدیچیپ هنداح



 (تداوتساسسج )ملیف نی
 هیهت یکند مامت ودنش اب ی 2 یکتا مامتودنش

 همشح رد هکسهب
 ها قشعیا جام 1

 . تونوتفیلک

 دشآبیم < هن زاک لسرامد ر

 < یتلدآ د و« و ژو ر

 كسی یکدنز یارجام مل
 یادف اد زیچ همه هک تساین

 ی

 هشیپ رته(نباک ناژ) رب
 كب 2 ی

 یلع»نا درک اب

 تساءدش

 هنعا رف
 هسنارف « كيما رون اپ هنیس» ملیف تل وا

 ود نآ دد تساهدشهیچ رصم ردهک تسا

 یلع و یبهو فسوی مانب یرصعهشیپ ر
 را هدافتسا اب ملیف نیا ۰ دن دادتک رشدمحم

 یزیم] كند هقیرطب رصمیخی رات یاهان
 .تسا هدش هیهت « دولاک ن متسا

 اد دوخ هدیزک رب یاهلیف زینابلاتا
 :تسا هدرک یفرعمن

 هچ وک

 زا یا هنحع و.دنزومآ و یوت ملت
 تسا موس هقیط ؟ ان وک یاپجنر
 7 هتیپ رنه منیفوکی نوتنآ >نآ ددهک
 5 رمع تی شقن یو ورادهدهع اد لوالد
 22 ؛امز] روز وتاگیامتاب هک ] رریک
 ورم اعیط و دیامنیم افیا « دنکمهشاع)
 تاساحا زاوالثم یفاعت اخیب ونادرک رس

 یگ دناز نوک

 هد

 نیدب ود را د هلصاف سر :یرثب فطاوعو
 ۲ راک < ینیلفوک ردق و بیترت
 رت | كيملیف

 نیا نادر
 تساهدروآ دوج وب یئاشامت و بلا رث

 مایف رد یزابیارب«نیاکن اّز»

 هشيب رنهنترتهب سیا یاوه»
 دش هتخانش

 قستس
 هک تسایقشع و یعوء دات ملیف كی «ونس»

 ءداتس < یلاوو و < رجشی رک یلراق»نآ رد
 طسوت و دنراد تک رشیئایلاتیا یابیز
 ۰ تسا .هدش هیهت ( یتتوکسیو وئیک ول)
 ناتسرب نهم تار رابءز|یا همشملیق ناتساد

 یدازآ نددوآ تسدب تهجشی رطاابیزیت و
 یم ۱۸۹۱لاسرد

 مر لهاژا یفز
 هک تسیرتخد تشذگ رص ملیفنآساد

 تمصع هک نیاژاسپو دزا م-یناوجب لد

 رو. زم ناوج زا دهدیمتسدزا اودوخ
 - یماک 1 ًادمب یل ودنکیمحا ودزا یاضاقت
 ابحا ودزا و تساهداون اخكي ردپ یو هک دوش

 , دشاب

 نکسمیو
 امنیس هراتس

 زد سی نآ اا كرتخد . تف
 هکتیا اتدتنایم طوقسیبیشا رس

 ات دایز ملیفنب ناتساد هچ رگ
 دخول رند تک رش اذهمم ددادن
 ,دیتخ ملیق نب :اب یصاخ تیادجویمرت

 یوضارف «ن اژینادو رب ولیاتمل ]و» تسا
 د راد.دپس

 تیلوژووتمور
 و(یوراهست دول)تک رشاب ملیف نیا

 (ینالنسهکو تاتر ) طسوت (لاتنش نازوس)
 -وشمو ر).تسا هدشهیهت ی دمای روطب و
 ناد-ءواج یاه راکهاشژا یکی(تلوژو
 ءدوعنم بوضم ایلاتیادن اتلکت!یامثیس

 هداق نیمشش
 قامعا یاهبتفکش زا ویکت د ملیفنیا

 یدادربلف نایرج ددوتساهدش هیپتایدد
 .دن|هدش یدایز تامحزلمحتم

 یقروت یخ |یاهل اس ددهک نیاژ یامنیس تعنص

 یاهللیف نیرتهب زین تسا هدومن یهجوتلباق
 ,تساهدادتک رشلاوبتف رد اد دوخ

 یئادوماس تفه
 اداسوروک دیک [ >دان] زاملیق نیا

 هک دشاب یم «نومش ار >ملیف ۶ نادرک راک

 تسینان زه| اب ایتادوماسءزرابم تشذک رس
 تالوصحم و هلبح عاقد یب ناناقهدبهک
 زا ملیق نیا... دننکیم تداغ اد نانآ
 دو ریم رامشب نوب | ژیامتیس هتسج رب تالوصحم

 اکازوا هناخنامهم

 -هکیزونیه)طسوت اعازوا هناعتاسپم
 هیهت ینوباژ روهشم نادرک داک < وشوک
 هتشاد داهظا یو دوخ هکیروطب و هدش
 هلاذوریک دن ز هدومت یعسملیف نیا ددتصا

 رهش نیرتک دزب اکاژوا یلاها یعامتجا و
 دهدرا رفداقتن | و تحب دروما دنوب اژیتراجت

 اه روشک رياس
 دن]هدوما یف رمهد وشک ریاسهک یعاهلیف

 (۲۳ هحفصرد هیقب ) ژا دنت رابع

 ان ازوا هناخنامپس ملیف زا یاهنحص

 ۱۵و رامش

 ۳-۳ ت

 هنکیم اقا ار لوا لر ۳# »ملیف رد «نیئوکی نوت آ»
۳ 



 یدوزب اد ( كن

 داددنهاوخ ن

 نوتشنک )یاهملیف ءزاب

 مسلف دروم
 ی

 مید رث رو | داب ( یناسا) یاه

 همطق هعطق و نب تسدیا تسد تله

 نآ ندنابسچ و ینابک نیایاهملف ندوسن

 یلداجزا یملیف رتمک ۰ رگید یاهملفهب | راج زا 3 رتیک « رکود 6و "
 حیحص وهدروغن تسد ینونک طبا رش رد

 زا وتسا هدنامیقاب مااسو

 یسرتسد هدشن ظقح اهملیف نیا فیاکن

 و دودعم یئهدع اهنت و تسن دودقم نآ
 رامشتعگن | یکسه4ک تسا هدنامیت 5" مه

 دوشیمهدادشیابن هاب ود وهدید رک قطان

 هتفگ دی اب مهبلطم نیا لصف نیانایای رد

 ظاحل زا( یناسا) یناپیک یاهلیف هک و وش
 دوب هدشن هتخاسناسکی امنیسنفو كرنکت

 یناپمک نیا زا هک یفلتخمیاهویدوتسا و

 یدادریملیقب اکی رمآ نوک ان وک یاهتسقرد
 شود و كبس مادک ره ۰ دندوب لونشم
 یکیالثم دنتشاد دوش راک یارب یصوصعتم

 ؛دربیفراکی یعونصمرون یدادربملبف ماگنه

 اب و دون یمهدافتسادا ز[ یا وهزایرگید

 دوب فلاخمهتسب رسنک اما ددیرادرب مایف

 ورا رد یشحان فالتخا لصا نیا یود

 باسحب هک دوشیمهدبد (یناسا) تالوصحم

 هجبتدوب هچرهیلو . تشاذک دان ی داج
 یدوهشم رتک اداک یفرعم اهملیفنیا مابت
 یمو تشادن یداک یدرگلو زج هک درب

۱ 

 مش ۰

 دوب ( یتاسا)یتأابنک دوخفرط
 هو رد ه» تک رگب یمقی وشت ینابک دم

 دصت ابالقا راک ناءایرد هک دومت یم تنامسو

 ردا رسم « یتدیص + دزادرب هاب رالدرا رزم

 یئاجن[زاو دوبفلاضمرما نیااب ؛یل راچ
 دو هدشوا یأه زاک ربدمهک

3 
 اس

 ربملیق ین ایمک ه رخالاب

 نارکید رب (۷۲انذزر لآوجویم)

 قوفح ابادیلداچ دیدرک فوم و دشنلان
 مزار

 هتفر كروب وث هب تص

 دب ابن مادعتسا رالدرا رههد یل هتفه

 یراش رس دمآ رد نینچ هک تی حیضوتب

 دام بلغ+ هد ودت هبهت
 تم ووب هتحاس ( یتأسا)

 نیا ات ۲ ور
 دوب نب

 هیهک تخاوت
 اوزایسب نامرنآ۲ یاهملیف رگیدب
 و یعیسع روت زا مههک یدوج واب و

 او دن ووبهدرب راکب ار هی رش رطنیا
 (بصعت) صوصاذب تیفب رک
 |یل زاچ نتق راب .د وشیم هدر د یهج و
 و اول وا هج ردیاه هقبب رنهرتک |

 | هب هدعآ نوریب ینابک نیا زا

 ۱ رد داب نیلوا یارب و دنتفر
 بره _ داصئا



 دن وزک دیه + لور# ندا » رتشاب زر و وتفوچ و

 یب اب 1» نان نژ س

 نا وا رقووس + نداد اعن
 هتچ و هک ناباقآ ی

 رسپو ملیف هیبن دنا مدخ هدوخ  یهنم رنهاپنب
 نا »نا « یر نیل ور تابثابا رو و
 یزوآم رش تایلع و اب زنان ]) هلعرب س هک هژاسر

 مقاتسب وروب هد زا را یلبق یا رد هک دایچ زلبم

 ماوف نبات تو دن ره وآ سس هب یدبهچ ور ۳

 ه اه هحص زا درب هعارخ ولیم مه ۳ زی كنار

 < نو وز و ناب سوم > ملی ناوچاشات  یسناسپک
 ۵ راد لا[ اهن اب .یب و

 ۷ هفص

 لا وخاشتبا ناز وس» ملیف رد لواب گبوو زدگ ور یبد «سپسنار فد ۱ ۴ ۳ :  نآ

 ٩۵ م رابش



 هتفه يلرف

 ۱۱۸۱۲۲: ۱, ۵ سیب رک لبناد

 عيئرد دنراد تسود هکیئاهنا-.:ا عارد اب ,
 

 رحم

 یملیف نیموس

 و وه رس و وعرتخد نله و 

 تس ود زا اد رک.دکب هک دن

 م ك رب 4

 د دد دوختالیصحت همادا یارب لیئاد

 ترفاسم هچراخب یعابتجا مولع و نوقح

 هاوخ دوخ رداسكي اب اهنت نلهو دنکیم

 یفاب سنج دب لاح نهرد و بلط هاج و

 هنابمم

 نیا نیشتآ قشع ردام هکیلاجن۲ زا

 دنکیمروپجم ادنلهدرکیب ساسحا ارود

 نوداب» هک اه راگتساوخ زا یکی اب هک

 یتده.دنک جاودژا دداد مان < ایل ویجاتناس

 درذگیم نوداب اب نله حاددزا اا هک

 روشب رثهو ملع زا یا هتخودنا اب لیناو

 نله شنی رید قشعاب ات ددرگیم زاب دوخ

 اب هددوخ رب نیل وا رد یلو .دنک جاودزا

 كابقشع یود رب هک دوشم وربود یژ

 كي رش و هنشاذگ یشومارف شرب رس هتشذگ

 هدرک باختتا دوخیا رب یرگید یناک دن

 دوز هچ ره تشاد یعس هک یلیث اد

 قوشمنله و دوشهدوسآ تالیصحت زا

رو 1 رد نآ رد هز یمل
 

- 

 ۵وج ور ینادواج یرثا و هدش مآوت دن
 تسا هدمآ

 تس هلجم لاویتسف رد هک

 هکنیماگنه درو تسدب

 زاژیچ هیه دوشیم ورب ور هرظلم

 وا قشع + دد رکیم دوبا

 اددوخ یکی

 نیا اب
 ز و ودم شرت

 هژدابم .تسا راب تتر نله قو ننتآ

 هتخوسلد قشابع ود نیا نب هک یا

 < هفیظوو بلق> نیب لادج تساء
 ورجز اد اهن" یاهدنشک روطب هک

 * دفدنم جن ز
)2 7 

 یرهوسش اپ دهاوخیع نله یتنو

 لیسیس تسد دود طاق زا یکی ْنوداب

 تراایم یه منم اد وا لس اد دنک

 دا زا هرخالاب نلهد هوشید فوم یلو

 دد رگیم ادج
 اددوخ تتوناه نتفد زا دعب لیاد

 نانچ ودنکیم یسایس هژدابم كب فو رمم

 اد زیچ همه هک ددرگیم دوخ راک نرنتسم

 ندداب » مان هشیده اما دیامنیم شومارف

 ینیگنسشح و دو بات یوررب « ایل وپجات اس

 اد هدنشک جند نیا لمحت تردقو دنکیم

 مطات قطع داریا نیحدد ذورکپ ۰ درادن

 عافد یارب هیکجم لپاقم رد هک یجیهمو

 و دروخ یممهب شا اح درکیم شلک وم زا

 یارب هک نله , دتفایم نیم) یورب شوهیب

 ملبفزا جیپمو ساسح هنحص كيرد «یورچ ونیج»

 ۷-۳ ۸ میم تست

 ۱ دشدهاوخ هداد شیامذ امنیس ه را

 ش اب اه راک زا یضعب ماجنا

 ۱ رخ کس ردو هدعآ

 یهدوخنآ ون ای و ربا درشرس ود ر ریم

 ۳ هدوشک لبتاد نامشچ یتتو
 /رمژپ و هتفش قشع هاگن با وا اب

 7 ۱ را یتح + دو رکیم دادب و افوکش

 ارمل ی دوطعب «رتقیعو رتناذوس

 ۳ دون لکشممهناشدوخیا رب

 ایل اتبا دداد لایخ نواب یتفو
 دنامب مددددها وغبم نله دنک كرت

 شنی مش لایخو با وب اهااس زا

 ادن اما .دشخب ققحت دشاب لبناد

 ۱و تقیقح یود زا هک یدهعتو

 | یولج هدرک شرهوش لباقم
 یسک تشادس: قح نله ابآ

 :رهوش یتقو لاح نیااب؛درادب
 نلهو دنک ترفاسم ایلاتبا زا

 ۱۳3۳ ابی ۲ درب رخ
 هاب ودو رظنف رص دوخ كابو

 2 ژا نوداپ اب ودنکیم باختن | ار
 3 ی رتسک اضلمعنیا ابو دوریم

 .دیشک یم هلمش هک دوخ نشت[

 دوخ دوشرب قشعهک تسا
 !لزثت یداکانز كب حلهسب
 192 فلاح نباد دنکیم
 د نآ اب نله هک تسا
 دا بلق رد هک یتشعو

 دیاهدفع تروصب و هدرک

 هدز مهرب ار یتحارو

 تسا یشک دوخ هنانسآ

 .دنک یم یریک ولج وا زا

 ؛ ؛ دنک باغتنا اد مار كي

 یا رشپ گلی بلت را
 ارنآ ام هیه هک یرشب نيا

 (لیچرچاراس) هلیسوب



 هتفذه ملف

 یرگید هدیچبپ و شاد
 یماگنهنآ و دهدی» ,

 ووخ و لدگندس

 شب وبحمیو»
 نداد ناشا .دنک یه ره» و

 35 ف یار یدطاب فو و

 تسا یسک دم راه و تساه راک

 زا هک تالاح نیا ندو.ا م
 نادنم رده نایه رد .دوش

 یا هشیب رده تل وا لبچ رج

 یار دد هتسناوت ددوم نبا رد 4

 (یورچ وئیج ) و (ناماک
 اد اداس لباقم لد هک

 لیل اد شقن دد كي ره و دا راد تل تار

 یسلاما ریه ناکیسما هدح رس ات نورا

 یاههلیف زا ( سیت رک لی اد )ملیف.د
 بس و هتش اد یخی دات هبنج هک تسا ما

 دنتسه ی ادم

 ناتساد. تسا هبنج ل ذا یو مبنآ

 یاه هتسص و هدانفا قافنا مبد

 میدت مر هنهک و قیتع دان زا ن

 توب ایا داد هطساو تعپبو تس
 تسا

 اطاقت «ودازاک و فرو وثلا» ذا ین و
 سیپ تدوصبار سب ۲و لرد

 مدآ هک سیو نامد « دسی وئب
 هک تاک باوجدد دوب یفیعو ساسح

 نانسا دیاه ژان وس رب د دو ایب لایخب دا اون یا

 ۱ یژداب یاه هن ون هک وا
 یا هدش یشاقن یاه هچراپ یولج دنتسه

 نایب ادیناک دن ذ قی اقح دن راد مان روک دهک
 یا ولبات یالبالدد یتسیاب اهن دننک
 داوخقف ومنامس] و هچایرد؛هوک ۰ یمببط
 دی امن مسچما ز یک دن زساسح و كي راب تاکل
 دوشیمیشان اجن [ زا ناتساد هدئسب وا دوصتم

 رظانم زا نانساد یاه هنعص نرچ
 یمیدق میظعو یعیبط
 سوبحم رتأت هنحص راویدراهچ رد ارنا
 تساوهیم( ودا زاک ون) هکیروطتامه .درت
 نت | هک وا با دجونب ریش ناتساد هرخالاب

 ناوآ یمن تسا ولمء

 امساک وبروتبو
 یراعادق اب ماوت هناقشاع تاساسحا زا
 ( ینادلسوب دام] هلیس وب تساد وخ ههعتب تبسن
 ایا اتن |یامذیس فو رعموك رزب نسل آ دوتم
 دمآ ردملیف تدوصب

 باذدج ناتساد نیا ( یتادلسوی دام)
 در1۲ درد یلاک دنز زا هک اد نیرشو
 بیجع یستودقاب تسا هدش هتفرگ یرشب
 اد مادد نیا و تساهددوآ هدرپ یورب
 وددنخبم هسک تسا یتعیبطمارد یکی هک
 هکییاپن سنا مارد یرگید و دنک یم هب رگ

 مهاب نانچ ؛دنشک یم
 .دن وشیم روصت نآ نام رهق همه هک هدادقیفلت

 یسکیتامادد ملیف (سیترک لیناد)
 قلوم يصاخ راکتب) اپ لتادلس هک تسا
 هشرمه هک یرنهیرث |تروصبارن[ هدیدرک
 نایاسنهدننیب ساسح حود یارب نآ رثا
 راثآ نیا هجیتت دد یتادلس. دروآ رد تسا
 ملیف دشزففوخم ست هک یو :ایبارک

 جندو دن راد تسود

 (نله)لیچر چ اراسو(سبتر وک لیناد)نامس
 وا ولانیج) هک اد ( یلاتسوررتخد) روهشم
 ملیفنب رثهب ودنک یم یژاب نآ رد ( |دبجب رب

 میشن و روت ظاحل زا دنک هپهن تسانپ»
 هدن رب سیت رک لبناد ۱۹۲ دد اه هنحص

 نوچهک تسنآ هناشن نیاد دیدرگ هزیاج
 لگش نب رتیلاع یازاراماطم ملیف
 تردقنآ رون میظنت ددتسا یژاد رپ هنحص
 اون هگیروطنایه تساهدش هداد حرغب

 سبت رک لبن ادملیفیاه هنحص دیدرک هداشا
 نامتخاص دراد یناتساب ویمبدت هبنج نوچ
 رثهو تظع ظاحل زا هک میدف مد یاه
 ؛دد رگیم بوم ی راکه اش ی رایمم و یراجح

 مجم همذال و دروخیم مشچب دایژ نآ رد
 نداد ناشن و رعیبطروطب اه نآ ندومن
 هچاب ردو پل ] ءوک یاهنشور هباسو تاللاح
 یا دادینسیاپ زبب دوخ مهسب كي ره وناک ول

 هد وبت اد اپن ] تعبمطزا هک دنشاب یلاه روا
 دنیا یاب رظن رد ناب رعا و یتقبقح و

 یئایلاتبا یاهملض كرزب یاه راکهاش زا لاس ی لا ویتسف شرتک درب
 ابنیس ندنآ دونم « یراهق ءایض رنک د یاقآ » یفرعسد « امثیس هراتس هلچم » رظن تحت
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 یقاریا ناگتشیپ رنه

 دنم رثهن] وحس

 ی ز یثیام سورسو
۱ 

 تمهاجت <: یک یزاب

 هدیلک تحز ووخی ردقچ

 یضابو تكشخ یاهل ومرقات
 دیان دزاو دوخ رتب ار
 هطوحس اب هکبتق و زا سو ریس

 یابند دراذک ناتسرید

 دراونآ رد هک اد یامزات

 و دیدیم بلقنم دوب مدش

 بالقناثب هک دوب نیالثم

 دهدبع راز ادرا ینورد

 هتابشرد رگیدگیاب واو نم نامز نیادد

 مدیدیم اد وا بلغاو میدرببمرس یزور

 دوخ هکشيا نودب ما دآ و روکف یا هقابت ایهک

 هشوگ رددن ادب كب رش اههس یداش رد ار

 درودققاهب اد دوخ نامشچو تسشنم یا

 یادصاب نم باوج رد هثسهو تخودیم

 هچ ینادین وت:تفگبم شریذیلدو مرک

 مشاب دوخ لاصب داذگب . ددذکیم نمرب

 تساضخب تذل نم یارب یلیخ یئاهنتنیا
 رستآت یدصتمشوخیاق زو رکب هکشيا ات
 ابآ سوریس» تفک وا هب یزور هنابخ

 زا سورس <؛ینک یزاب اد یلد یرشاح

 درک هاگن شودخ هب یتدم فرح نیا ندبتش

 لیم لاک اب تفک ناتوک تکمكي زاد و
 . میآ رب نآ هدهع زا تسنکسم و مرشاح

 هبت رمنیل ویا ربا دسو ربسبش نآ یادرق
 ومورحم ناوج كي لرمدید نس یود رد
 ره زا هک یلز؛دندوب هداد واب اد مولقم

 اب سوریس .دوبهدن زارب یو یارب تهج
 درکیمیزاب هبترسم نوا یارب هکتیا

 یارسب وا اریز تشادن یسرت هنوگچیه

 تسژ هنوگچیههب حابتحا لد نیا یاقبا
 ساسحیک دن ز زایاهدرب وا تشادن یمنصت

 سورس...درکیم یزاب اد دوخ هرمزور

 اوجن بل ریزو تفرن باوخب حبص ات بثت ۲
 مهنم هدنبآ ردهک تسشنکسم ای[ :دزکیم

 دوب هدزن باتفآ زونه ....؛ موشهشیپ رثه

 رصتخمو تفرک اد دوخ مییصتسوریس هک

 ۳ درک یدوآ عج تشاد هک او یا هبنائا

 هبک ؛یگشییرنه ناتسرنهب تسارکی

 هتشذگن زوردنچ زونهیل و تقاتش؛شل امآ
 و دنددوآ داشف واب شابلوا هک درب

 هناوررگید دابکی هتب تل اد سورس
 ۱ دندرک ناتسیبد

 تست

 بام عامت زاهکر
 اد حارج سو ریس هزاب رد هملک دنح

 و دون لمحت زود دنچ لئاوارد وا
 هابتشا دروس نیا دد دیاش درکیم رکف

 تساهدیدرک سوه و یوه یادفو هدرک
 تشک رب ناتسرنهب زوردنچ زاسپ زاب یلو

 ناتسرنه هدود شلایلوا تیاضدمغ ریعو

 ملپید نتف رک زا دعب اما دیناسد نایاب ار
 دوخیورب اد اهرد مات نوچ یگشیپ رنه

 هدیع كي و رسخ رصان نابایخرد دید هتب

 لوتشم ودرک سیصات یلوداد یشورف

 رد زورکی هکشيا ات ! دیدرک تراجت
 یشالاب و دنلب یهک ۲ تاعالطا همان زور
 یویدوتسا یهک 7 نیا ددد رک | دشرظن بلج

 هثیپ رثه رفنکی داتساوخ «ملیف ناهج >
 « كيراتهتشذگ > ملیف لوا لریافیایارب
 دوش هیهت ویدوتسا نیا دد دوب را رق هک

 مدق وزدآ ایندکی ابسوریس دوب هدیدرک
 لاسشوخ ردق هچو تشاذک وبدوتسا نیاب
 ادوا بلطواد رفن نیدنچ نب زا هک دش

 دمآ هام دنچ زا سپ یلو دند رک باختت|
 راهظاملبف هدننک هیهت دنهدرخ ۰ تفد و

 ۱ تسن ملیف نیا هیهت هب ددات هک تشاد

 یشو رفهدسب زاب دابجا یود زا سورسو

 نیماتیو) شورف لوفشم و تشک رب دوخ
 ثكبيژول ویزیف مرسو رگج هداصعو (ت
 رگیدرابدنمدرخزو رکب هکنیا ات !!دیدرک
 میصتهک تشاد داهظاو دمآ وا غارسب

 انابد دردار «كيرات هتشذک د ملیف دراد

 | ویدوتسانیا هب سوریس دیامن هیهت < ملیف
 لوباس و اپ هک دوب اچ نيا ددو تر
 دنمدرخ درگ لصاح یلانهآ «نایکیجاخ
 روک مملیف تسناوتن زین ویدوتسا نیادد
 ادوایادص «نایکیچاخ» یلد ددادرپ اد

 دقشیواب هک یدادرارق یطردو دیدنسپ
 «مارهب> یاجب «تشگ زاب » ملیف رد دش

 مش یگشیپ رنه رطاضب یگ دنز ی
 «زا ریش زا یرتخد» ملیف هی رنه هد

 امنس هراتس

 

 ]ودیس وپ

 هلب ود ادوا یادص

 و
 4 زا یتب زب و تراک

 ۱ رواهک ورک تفایرد

 3 ق لوا لر یافیا

 ین رواپ سو ریس دندوب
 هک تشادمهنح

 نیا ۶ ها اریز

 ر تشادرئهب هک
 ملیف ددیزاب زا

 اد وداد یشورف هدمع ( ژا ریش

 » یویدوتسا ینف رداک وزح

 ارتخد) مايفهکیئاهن[ .دیدرک
 هک دن راد قیدصت دناهدید ار

 ۱ یب وخب ملیف نیاردا ردوخ

 هداژز حارج سورس

 نابایخ رد كچوک قاطا
 خود هدنی اب مشجو دربیمرسب
 ای «اداس» مارد ملیف رد
 د 2 یوبدوتسارد یدوزب هک

 اود دد عضاوتم یلیخ و
 شاما هدیدب شن انشدپ
 هود دوام لصا نیمه

 1 ۱ ینک خب أ

 ؟يلد > اد ناتساد نیا

 اوه كب رد یزور
 وخ یمیدق وریب بسا اب ینافهد

 بسا ناهک ان .دوب ندز مغش
 ار شرس هکیلاح رد

 یاوه هچ ... ۱ ایادخ ۱
 دلدو هلخ ردقنیا ژورما ارچ |

 هکیلاح رد رب ناتهد



 زور مهمه دام

 ۱۳۲۳لاسلوا ههامششیاهملیف نایلک رام ی

 نرو

 سا اج رام 4 - _كت

 ه ۰

 ده ۳

 9 2 وب

6 
 صف رد 12 رطن ست

 شیامثاددوخبوخ یاهملیف ین و

 وداد دهاوخ ناشنادرم
 لس داعمآ دوخ زوروب 1

 اراهونیروم
 یا رب همان رب ٩۵ و هیت رم لمل وایا رب نآ هم

 دوب هدش هتشاذک شیامآ شرع موس ومود دریفازم ۰

 یءایف ۲

 تالوصعم

 زا دش هداد شیام هک

 بیت رتب وای دفلتخم یاهروآ

 ۲ رصم-ملیف ۱ ( کی رمآ زادن دوب
 > ملیف ٩۱ ایلاتیا- ملیفا و نا ربا-ملب
 ناتسلگنا _ملیف ه نامل - ملیف و یورو
 ملیف۳ هسنارف -- ملیف۳

 هملأطم الابروطس رد هک ی تس رب زا
 یب رع یاهیلبف هک دوشیممولمم نینچ دب د و

 هد رک ادیب یداب زیرتشمهنافساتم نا ربا

 یاهامثیس بلغا زین اهن ] هدنهدشبا

 لاس مود همین یا رب هک دن دوب كراب
 هدنهدشب این دن راد رظن ردی رت داب زرادعم ز

 اهملیف نیرت#
 لوا همین نوچ میدش رک دنمهکنانج

 ۱۵۵ رامش

 ۴ یاهملیفدوب ن ۳ ۱ سم ائاب فداصملاس
 نب رتهب ریز ملیفهدیل و دشن هد و شی اش

 ۰ دندش هتخانش اه ملیف نپ

 زا دشتر

 -ورتع ین پک لوصح-یل ابخ هرب زج-۹ 3
 اکب رمآ ربامنی ودل

 نا رت دنم رنه بد وبحم
 نا دس ۰

 (وناگنمان|ولیس)ناگشیپ رثه ۳

 دننام وئاگشع اناولیس .دندش هتخانش لاس

 ملیفنوسچ وتسا ماعوصاخبوبجم قباس
 الاسح زاهنهدیمشیامننونک ارب اد(ان])

 بوبحملاسما ی و یک وطب هک تفآ نا وتیم

 دشخ دهاوخ نا رباردنز هراتسنب رت

 لوا هی ناگشیپ رثه نیرت هنمرنه
 -یم( اداه وا نب دوم) و( دل داک ناج)لاس
 درم» و <یرا رف لئاق» یاهملیف رد هک دنشاب

 دندرکیلابت رنه<مادآ
 اهامنیس رامآ

 هب ملیف ۲ ۲۱ هام رهسل وا ات نید رو رف ل وازا

 دشهدادشب این تختی اب یامنبس ۱ ه رد رب ]بیت رت

 ملیف ۲۱ - ملیف۲۳ .سک ادنیس -+

 یدارکتملیف ۲.- هت رمنل وا
 یا رب اماذت هک ملبف ۲ ۱ نآ ربیا امشیس ۲

 * دون هدش هتش | ذک شیابت شرم راب نیل وا

 ۱۷ (یناتسمز) لاتسب رک امنیم ۳
 یدارکت ملیف ۲ هپنرمانل وا لی ه-ملین

 ٩ ( یناتسبان) لاتسیرگ ایلیس -(
 دا رکت ملیف ی هت رم نیل وا ملق ۸2 ملیت

 ملیف۸ - ید
 یدا رکت ایف ۲ هبت رمنیل وا

 نیل وا ملیف ۸-ملیف ۳
 یدارکت ملیفه - هب رم

 ناگشیپ رثه نب رثب وبج(ناساک وب دوتب و) و ۳۳ ۱ رج

 امنس هراتس

 مایف ۱۷ (یناتس)) ان اپهامنیم -. ۷

 یدارگنملیق٩ هبت رم نیل واملیف ۱
 ملیق۲٩ (یناتسا) اناپه ًامنیح س۸

 ی نگتملیف ۲ هی ری« نیل و مای ۰

 ملبن +
 یدارگشلبف ۲ 4
 ۲ (یناخسمز) ی

 ملیف ۸( یناشسب ان ) ابا

 دشم داد شب ات داب نیل وا یا رب امامت
 یلیف :- :عنایق 4 )بلا امشیس 2-1

 یا رگس ملیف هث رمنیل و

 ملبق٩- ملیف ۲ نا رهت ابن
 یا رگشملبت ۳

 یا رخت ملی ۷۲

 ملیق ۱5۹4 یناتسا) امهامنیس -۱ (

 یدا رگ ملیف ؟ هرم نیل وا ملبف 6

 نت + - ای
 - هبن رمنیل وا

 یس داف ملی ( ینانسمز] ایه امنیس- ۵

 دش لیطعم رصت یا رب سیسدا د شاد هبت رم نیل و

 اهامنیس نیرتهب
 اغاسل زا تب

 ژادنن رایع بیت رتبملیف شیامن و یلابیز
 نا ریا اتبس - ۲ سکر  اشیس ٩-

 لاسل وا همین دد هک اهلیف لاتسب رک اسنیس.۳
 مد رمو هتشاد یرتشم همهژا رتشی ۳۳۳
 ملبفلوا هیت رمر» دنا هتفد نآ ندید یارب
 .دزناد زا رق زا ریشزا یرثخدر

 ایدو كاباع یابنیس ۲ رد ملبف نیا

 تومانیسنلاس( دد ینعی یناتسمزو یناتسیات
 ۱۹۰۰۰ مای رقت و دشهدادشیامن بش( ۲

 زا یرتخد» زادسدناهتقر نآ ندیدب فن

 ۲ تعم هک دوب «دارم» ملی «زاربع

 ۱ هبع مایا دداناید وکراپ یامنیس ۷ ردش

 7 ۱۰۰۰ ء ایی ره ودع هداد شیابت ژورون

< عقرب » , دندوب هفر نآ ندیدب رفن
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 هلآهیو ارنآ زی رفن نرو هر
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 نب رتهب هب د وذیما دا یصوصحتم یک
 را رت رد ات تحتاد نان

 دیامتیم ةوقن
 اب هک ؛ یلوسم ملیف كي هکیماکته

 هاگن دوشیمهداد شیاست یداع تعرس
 ات رک نی وابخ

 هنحص ك.ب قاعتع .تسا نکمع ریواصت ِ دام ی ۳ ۷

 ِح
 منخیم

 دشاب یفلتخم و كرحتم رظانم ایو تباث

 هدیمات امتیسه زجممهک تسا ریواصت نیو
 اد ام نامشچ ینامز تسا رداق و دوم
 هدور,دنخ زااد امیه یهاک و تكخا زا رپ

 لماوع ءادنیا دد هک تسا ملسم. دنک رب

 ادصو كيژومو ناکشیپ رثه نوچ یسهع
 نيا مات یلو تسیت ریثأت یب هک تسمه

 هتوگچیه كرعت دوجو نودب
 یئامز تشاددهاوخن هدننی یارب یناجیه

 لحارماهروتاروک د رنهو تمنص هک دوب

 هرود زدو درک یظ اد دوخ یتادتبا
 دندوب روبحم نادادرملبق . دوب تیلوق

) 

 نتشادتسدردنودب « دازآ یاوه رد هک

 دن رادرب سکع یناینئزتو دوک دنیرتنک
 فطلو را نآ دقاف ناشراک هیت رد و

 یچاشابت رکفرد دنتساوخیم هک یتحالمو
 تفرگی رثارد ءزورماو دوب دنیابت داجیا

 یعقاو ویتایح شزدانف نیا بیجع و می رس

 هدسدروهظ هصنب انس ملاع یارب شا
 ین همانشبامن ) وی داتساب هک یئاهنآ .تسا
 ویدانسو (تسا هدش هدامآ ملیقیارب هک
 دنن ادیم یبوخب « دن داد ی 2۲ یسیوت

 فیصوت ی هنعص كي هنوگچ نآ دد
 یاربهزورما یاه ترانس , تما هدش
 تداوحهک یلحمندون مسجمر نداد ناشن
 یکیزا شی دتفایم قافتا نآ دد ناتساد

 رطظن راهظا زا و دنسیونین رطس ود
 یادتباردالثم . دنیامتیم یراددوخیرتشب
 ناتساد» :ميروخيم رپ هلمجنیاب ملیق تیاکح
 و دتفایم قافتا یتاهد همین رهش كيرد

 ی مه ۳

 اشوورم مور :
 ی 2 ۳ را هه

 2 نرم م ۰

 ی ی و

 وددرگیم هیهنتسامو زا درومهک هجن ۲ زا

 ددرگیم مولعم و دوئیم مهارف راک
 دق راد رب سکعنآ زا دیاب هک یقاطا الثم هک
 روأمتکشارون هک دریکب دارق هوکچ شراوید؛ دشاب اجک و مرف هچ شیاه لبم
 حیضوتب مزال دن و رگش عقاو ملیف رداک
 «.دشاب رع میظع ملیف هچ ره هک تسین
 ور ودیرتنب تالاکشااب اه هئحص حرط
 یاربهگ تس)هداتفا ناقنا یهاک و دوشیم
 هدیشک و هیهت حرط دص زا شی هثحص كي
 هکاصه حرط نيا مات لوئسم.تسا هدش
 یکند یتامز و ءایسو دیقس كن رب یهاک
 ؛دوشیم هدامآ (یکتد یاه ملیف یارب)
 ریذع ) نیا . دوشیم هدیمان (حرط ریدم)
 ملیف «نامتخاسسدنپ«» تایقح رد (حرط
 ساب رک یود هک یشاه دننام یلو تسا
 سکسنماد دوخ تالیختلصح ام و هجبتت
 هلسوباد تالاح نامه دیاب زی وا دزاسیم
 طسوتو «لوا هلهو رد كجوک یاه لدم
 ؛ مود هلحرم رد رتک دزب تانیئزتوروک د
 و باس یهاک هار نیارد . دیامن داجیا

 نیرتمک و تسمزال زین یقیقدرایسب هبساحم
 ندرک بارخو ندرب نیب زا تعاب هابتشا
 ریدم) .ددرگیم ملیقكيزا مهم هنحص كي
 عادبا و دزاسیم هک اد یلدم ره ( حرط
 زا هک دشاب هتشاد رظن رد دیاب « دنکیم
 تفرک دهاوخ سکع نییدود هبواژ مادک
 دهاوخ یلیعوا دوظنم نالپ نیا دد ای[ و
 راهظا «دونیلادددومنیا دد . هنای دش
 نآ تانیئزتو اه هنحصیحارط» : درادیم
 و تسا ملیف كي یاه كرهاش تقیقح رد
 تانیل زتنمه هک ميیوگب رک ا تین قارغا
 تداوح هب اد ملیف حراخ یایند هک تسا

 یمهمقرفكي < دزام طوبرم نآ لخاد
 هنحص هک تسنیا دداد امنیس اب رتاآت هک

 هرظن«یا داد رت ات یاه

 سج لب تسا نکعم ۳

 هراطنم كي یتح نداد ناذت
 رو شب هتشادار .دوخ رتا

 روت و رنا امر »سبب لا
 ٍ رتکچوک نودب هک تسا

 تسامدشیف رعم مدرمب یدوط
 نااس دداو ک یماکنه
 ۶ زا ریق یرگید تاداظح۱
 هیمز دد تیابیم نیاربانبو

 ۳ ۳ یفلتعم رظانمو
 نیا تسا نکمع هتبلا
 رد تلاو را[ دننامو

 مع یهاک و دشاب مآوت

 :مهیئاهملیف هک دن امن هدفک ات

 ۱ تاتیزت هک دراد دوجو

 اد دیاب یلو تسا مک
 ااىعا زک ره تالومحم

 هرهشو دعآ دوجوب وا
 : دیوگبم شااک دروم

 نآ تایزج هوکچ
 حرط تلکسا هداب رد

  درومرد یلو تنرک



 دان آ یاهملرف

 تساهدش هتشاذگ شی
 .دشیان وب یناپمک هب ( ی ۳

 تام نیوک) قافتاب ات هتفر
 ردیا هناکب)

 ملیف نادرک راک ها تک رخ (سا
 5۹۳ ۱/بو تربور

 هک تساوهلفمان(تشهب ءاددد) ۰

 یدود)و (پومبوب )و (یبسد
 اب تنوماراب یناپیک رد یدوزب
 درک دنهاوخ تک رد

 رد ) یاهمایق یرس وزج قون ملیف
 هقب رطب ریخا ملیف اهتنم دشابب» (

 نیا البق . هش دهاوخ
 یل و دشیمهدیءات (خب رم ء

 32 هدادیتارییغ"نآ یویدانس ن
 روبع زاسپ فورممك.

 ۱.دن و ریمتشهب هب هرس 1
 ملبق هدیزا ذاسی(نمیا ونیج ) ۰

 تن وما وای یناپمک ه ( زیگن الو هسوسد
 تک ر ش(تفالاک یسول )یگن دمامت ملیف ردان هند

 فورمم هشیپ رثه( نوتسه نونآ
 سیاو نیچ لباقم لد تنوماداب ی
 یفایک نیتچمه تشاد دهاوخ دهم

 سک وف یسناپک زا 1 ( رتی داملن) یر
 دب امت تک رش ملیف نیرردات هتف رک ضرق

 دشءرثه (نوشیاد .ج.دداودا ۰
 نادرم ) ملیف مابتاذاسپ دووبل اه بدر
 و (دروفناک) افتاب ارنآ هک ( ین

 رظن هد تساءد رک زاب ( كي ون اتسا۱ اب
 11و تک رش ( هایم هبنغود)مانب یملیفدد ( رک رابنیج )اب +

 ماثب یملیق ودش رهوش قافتاپ یدورب(دداب -نوربات )رسه|(نایتسیرک ادنیل)* ۰

 سس ۵٩و رامش

«۰ 

 نیل وان -+۱ درکدهاوخ تگ رش( نیمک )
 ردمهنافن اب قرف هوش ونزهک تسا یاب
 .دننکیم تک رشیلبف

 هدانس ( كيوناتسا اداب داب ) ۶
 تارزب یاپلیف رد هواب ود دو ویل اه ربع هنهک
 ناشی رته نالناببت رم .دنکیم تک رش
 . دوشم رهاظ فلتخم یاهمایف رد فورمم

 ناکیردلان و ر)قافتاب هبلاحیو
 -هگلم )نرتسو و یگن ماست ملیف رد یزاب
 تك. دآ )ناب ] ملیف نی !دشابیم ( ان ات و
 دنکبء«هیهن ( دا

 لوفش

 ماثب یملیف ردید و زب ورادرظن رد« هرخ» ملیف ل وا هشیپ رثه (نرن دابدداچب )۰
 وراچب ر)دی امن تک رش (نانکی ذاب هدارهاش)
 شی ددیلاس( ودن | رب نول وام )دنت ام(نوت داب
 -اپیک ۰ دوب دهاوخ ۶ لوصحم زین نون ملیف و دوشین رهاظ ملیف كيز
 و بوکسانتیس هقیرطب اد ملیفنیاسک وف

 نروبپه یردوا
 ناگشیپرت ریاس وورک دها وخ هیت یگن دات

 هدا زهاش)دن !هدشن یق رعمو نیبعت زونه .ملیق

 هرابرد هک تسا یباتک مان ۱ نانکیزا

 فورعم هشیپ رته( توب نیودا )تشذک رس
 ..تسا هدش هتشون یلاکی رمآ دیقف

 لانثن رتنپالاس دون وب یابک ۰
 زانط هی رثه كرم ود تیف زا یدوزب

 هیهت ( یئاوه هربزج) ماسیلیف دوویلاه
 زونهقوف ملیف ناگشیب رنه ریاس درک دهاوخ
 . دناهدش نیبعت

 فورمم یاهیناپمک هک تسا یدنچ»

 تا -؟ رس زا دنااد رظن رد دوویلاه

 ودها دنیا دددننک هیهت یلبف ( ریبک ردنکسا)

 نرق سک و ف)و(تسیندآ دنیانوب) نایک
 » دن | هدش مدقشب ( مش

 هدرک مالفا تیثر]دنبانو نج پ

 (حتاف ردنکسا)مانب یملیق یدورم هک تسا

 نونک اتنآ تاصخشمریاس درک دهاوخ هه

 (ساد كن ا رف )یق رط زا . تساهدشن موس

 مالعا < هترخ » تمظعاب ملف هدننک هیهت

 «یک ردنکسا ماتب یملیف ها

 هیهت یسگند مات وپوکساینیم هقیرطب
  مت دود یدادربلیف ماکنه درک دهاوخ

 سا هتییوناتس 7
 ناغناب اپیز هدانس «یلاو ادب

 ره یداوتن مانبیماه ت هل تاشو ماش یمايفدد رو دا یدنمر] وودپویکیزآم دنهرنه هشییرته
 .تسا هدشایب یانتلگنا ود زبنملیف نیاذایننسف هدرک هو ایلاتیا (ملیف سگ وا ) ین مک ۱دمایف نیا تساهدرگ

 لاح راکسا دن رب < ندویبهیددا ۰
 یمایف رد ناتلکتا ردشب یدنچپ ۳
 ووسب هدرک تک رش < وآ دا تن و+هجب رماتب
 وداصابند یاس رازاب ؟رسخا !و.مابفنیآ
 .تالیطع» مایف فالخ رب ملیف نیا دن اهدرک
 درواپ تمدب یتیقفوم نادنچ < یهود

 هجرد دنارهرچکسی نشوم هلج.هگب دول
 تسا هداد مافنیابدب

 رآدبالآ > ینابک هک تص)یلیقمان «ایددزا تشک زاب »۰

 رد دملیفنیاتساهد رک هیهت (دنآرب للون>
 ورک دهاوخ دداصابن دیاه را زابب لاسما زیلاپ

 فورمم و ره هنبک هداتس < لبیرک یتبد هشابیم نآ ههتلونشمابسلک یناپک هک تسا یل کی زومملبف « شی امت یا رب ین ۳ ۰
 یفایک ایسلک رد یوهگ تسایداب تل وانیا ودراد هدهع ادقوف ملئلوا لر دوربلاه
 .دنکبمیزاب یملیا

 را رق ندرک خسف ظ نخ لس یعب
 رد دراد رظن رد سک وق یناپک ًابشداد
 گ دن وادیسچ»یاهل ر(نوییماج رواک وجرام) قورممحوژملیقنیاردانض .دنک تک رش نوک انوک یاهلیف ردو فلتحم یاهیناپیک

 او دنک تک رش ملف نیا رد رلدچ فج)  دوبدا رق « تساهدرک هیون [ریخالاتشت رتنیا _ لس ووبن وی یسااپنک هک تسا یملف مال درگ روبعاهل 7 زادیاب هک لپجنب ۰
 سیفوت) ودشف هعملیف مدننک هبهت رظن [دمب
 ترادمدینب سن زک روت ًاقم لرایژ هراشس( زمادآالوج) .درک تگ رش نآ دد(سیترک



 آِ"

 شوروک ادملیف نیا مود
 هآ ( تلفغ)ملبف رد یزاب درب هک

 .ملیف نیا ردیود وشیم
 وب كيشق ددیتامز ءرخالاب ودزادنا رطقب 1دشناج نا ریایدئلب رس یارب شکچوک ید قو«ددناصیش یا هجب شقن ددین ام

 ی

 رد ونیاتیم افیا تداهماب اددوخلد میدان دنک یم تبحص دا ز رهش
 ۱ ۳ دار هش اب و هدش هفل 23 ۵ هاش

 ۱ دنوچ ف اف وی ل زاب نا رب وشن اد هک فن د رک ۰ ۰ اب موم ددنوج یلودیامن ءافیا تساینانوی لصا ۳ وا دو ۳ د یو نیمه یورو ددرک اهوبدوتس ب ۱۳۶ :وبلرتزوا ادمیبا نذ ۰ -یملابغیاهدعدخ ینالوط ]0
 0 ۱ 2 /ز]مناخ ضوعردو دهدماجنا اد رد یتدم تس |۱۳ زنی]یاهصق د طقف یودشرارق دروخ رب یر وضح. بسک یارسب یو تقیقح او تشک ۱۳ یاب

 ۲ ۱ . + د وب هما اضم دم ابو 3 و زین نارپت ویدارهدنن | وخ ربل من اخ نیدآ مناخ زجب یو ۱ ابودا « 2 :

 + یو دوشیمرهاظ | رسمرحیون اب لدرد ملیف نیا مید» وب د وتسا رد 3 ۱ ون 2 هک یا
 ۰ | نج دیدرا 4 بشنیرخ | ملفدد یز ومش* تاتو ملیفرخآ انلواذا مناخ ودنبانیب م 6 به رد مزون

 نهاشد مایفر
 - یمراهظا ملیف نب |ناک 5 >هک یر 0 یقب د هدهع < سر هاب ۰ راد 5 ها

 تسا یتاهملیفنی رتهب زایکی دن داد 4 ین
 ۱۴ حفص -۵ هرامف_

 اس ارد وا دا :مر ث
 ب ) هک نو وا دازهب كمکب ءدش ریمانزقاطاد را وهایتشا ر وطب هک نیهاش



۷ 4 

 تلاج یاه هنحم
 یمهدیددایز بلاج یاههنحص( سوطنیهاش] نرو

 سشنادای و سوط نیهاش هلبحرت لاج هی

 دشاب یم دادن دازاب هرخالاب و هقلخ ءاک و

 رد تسا تسحز و تقو هام نیدنچ فرص هحتک

 ۱۵ رامش

 ام دربت نیایطردلیفنبا ن ۱ اگتیبرثه زا
 اصوصخم دندش ورب ور یناج تارطخ اب

 تدشب هرم نیدنچ هکن دآ و روگناد

 هحص ثب ددیتحودن دروخنیم رب بسا زا

 هک د اتفا اهگنس .یورب نانچ نیرآ ملاخ

 نیرفآ ناهجب ناجیودندرک یم لابخهبه
 نایم هد «انخبشوخ یلوتس هدرک میلست

 دیام بلجدوخب تبسنا ددا زر هشهج وت هدش هلیس و رهب دنکم ی عسل 77

 دزیریه اد هلمح حرطسولع نیهاشینا ربا یب دهاجمیرسعمجم رد
 ایقارفج و خیرات دانسا میش یاف7 كبک

 دد یو دوخ زین ارنآ ینادرگ ره و هنشوت

 هداد ماجنا ناشوک رتکد یان] رظن تحت

 ونیف هلاتبانع ملبف نيا دادربملف تسا

 هدش هتخاس نادکاخ طسوتب رب اهدوکد

 هتحسدنچ طقن (صوطنیهاش)ملینزا تسا
 ناخدصماغآ )ملف زادح و هدنامیقاب رگید

 دش دهاوخ هدراذگ شیابث یشرمیب ( داجات

 ًاعدا هجوجیپب (ملبن یداب) یوبدوتسایل و

 به نودب تهج رهزا دوب زعملیف هک درادن

 و قبوث اب هک تسارا ودبعاو دشاب ین و

 رب دور زود دناوتب نانهیممه لابفتسا

 ۰ دبا زفس شتالوصسم یبوخ

 ناتساد هصالخ

 زا هک (ووشناد ) نیهاش مان یناوج

 شناتپیمه تب هقیلخ لامع متس وروج

 نینیبیلا هذرهاطفرطزا تسا همدم كن

 اتدوتمزومآم دشاب یمنومأم رادن رط هک

 تعابناتاریا كک اباجت ۲ رد و هتفر دادغب

 دد یلو » دد رک شا هتسدورادو هفبلخ فعشس

 لامعهک دوش یم دادربخنهاش عق وم نیمه

 رتخو هک | رنا رب ایاههدکهد ًژایکب هقیلخ

 ددا رب دازبب و دازرپش شدزمان و وبع

 رسب اچن] دد( ناشوک شوروک ونیدآ )
 هقبلخ رابردب ادودن] وهدزشتآ دن رب یم

 ده رگیمدادنب مزاعنیهاش ودن |هدرب تراساب

 اس رد و



 (ناهفصا) رطیربا ری ژیاقآ
 هک رتکد ینوتنآ

 هداد شیامن سکد اتسرد

 اب (لعتشم ربت) زا دنت راع د
 اب ( رک

 دیس

 ودیک ناتییاک )و ( ست دالیدوج)

 (دوب اک ادا)

 یددن ز اضربلعیاق
 اش هتالع درومیاهلیف شیامت را رکت

 اه زا یدیدج هبیک هک تسا نیاب هتسپ

 (هتفدداب رب) ناتساد پاچ. دسرب نا رهتب
 اد نآ ملیق مهاریز درادن یتطل رگید مه
 دن |هدرک هیجرت اد ل مه وهدادشیامن
 تن وماراپیانیسار(. وت .۵ . را )یاهملی
 هشیپ رثه (یتوملی) ۰ داددهاوخ شیامت
 هرانک امئیس راک زا تسا یتدم تسدربد
 افیایل راههناخاشابترد یهاگهاک و هتفرک
 دنک یم
 دالبالعف « دیب رچیم شیلمعرب شیروشت هبنج
 . تسا هدنامهدافتسا

 روپیریصت داشوت یاقآ

 یامنیس هکشیاهطساوب مههتسج رب

 درادت یصوصخب عرتخم ین اد ملیق
 رتسک دین وتن [ یاهملیف میریمان وا زا هک
 -زابناچ-وتیتنلاو : زادنترابع تیت رس زین

 ژورکی ]ردوخ بااطمور کع افطل
 ی اتدب روایب هلجم رتفدب رصع

 ینیحللاط وبا یاقآ
 هتخاس جوک تم

 ناخن زیت ارن آ

 یاتحر زا گه ین
 رف رد ردقنب |هک دی|هدیدی

 کنید 
 هرهز هزیشود

 راس اهنت هن
 یاهماین هکلب دش دهاوخ

 نان رد

 .خ هچ(!برع

 داددنها رخ

 ۳ و م هلانودآ

 حزب تا ك ۳۳ هدا]
 نیلی رم یاب هتن)وت زونه (تیلادام) [رهاظ -۲ مي راگنیمهک هتیلا مهادیل تناج
 _- و دهاوخب هچ (دمب ادخات دریگب رو رنوم
 -نامک تیگند و لس! نیج یاه ملیف نی رتءزان

 زلمف مه لو راک نیت رام ودشاب یم<هوکشاب
 لی اقملد-ه تسا(انان )ملیفرد یزاب لونشم

 ای ویل وا هدهعب (دالب نتیپ اک )ملیق ددتلفل ورا

 دوب دنلب واهود

 یبارحم كل وامهزیش ود
 اردوخ ردام وردب فرح تسارتپب

 ژاادنا ریا ددیگشیپ رثهرکف و دیهدشوک
 یار: مد رماهنت 4: ناریاردا ریز دینک رد رس

 هتکلن هتتف لت اق یتمیق و ردق ناک- حف

 _ تیجالصدتافمهاهویدوتسانانک داک ژا یضعب

 ۲[ حالمب اهنآ اب ندرک راک ودنشاب یمیقالخا
 دی ریذم ارام دنی. تسناش

 ناینوراهآ گلاوس یاقآ
 شرتشیب و حیحص یمک ابش یاپعرح

 د-یدجت دوخ دیاقعرد رک ۱ .دوب تولطمات

 دیه | وجت ررضدای ز هک نیا لثمدیئ ام رقب یرظت
 تسابایان العفمود و لوایاههرامش . درک
 ۰ دادمیهاوح ربخامشب میدرک ادیپ هجنانچ

 ۱ رب -1
 -) راچو اداهوا نیدوم رب

 » یلاوحدد ۳
 همواچ هژینم هزیشود رتخدو- < دشدهاوخ
 یروکتیرک یتاکتمان ولی لاححرش رد وهدشهلب ود هسنا رب

 ده واهدخ تاج سعرک یون واكب
 تا رد ٍز ینامش هتالعد روم ن ی ره

 داک راتس" اب هبتاکم .دش دنهاوخ یفرع»
 نیاب دوشین و تسهداسنادنچ دووبلاه
 . تخادت م دب | راهن ] ین زاسآ

 نایسوغوب دنا ره یاقآ
 تلق رد هشیمه >یاهملیفشیامت دیدج

 زنه را و جداز روش هلته ۲و < مع
 دن ریگب یمیصت اپن ]ها دداسهملیف نیانابحاص
 ؟تاریمش) ی ی رفعج هلاتردق یاقآ

 وی روتی و وون اگنمان | ولیسملیف نی رخ
 قافتاب هکدشاب یم«ویمام» « ناس

 رصع یانیمتمنصالمف ودن !هد رک یزاب مه
 تعتصزاژات دوی د ۰ دشابیمرت ولج ناریاذا
 .دمب یاههرامش دد لک 1ایل اتبا یامنیس
 داژ تشمبروصام یاقآ

 ی ریاس و ایشپ
 دنتسه یجداخ نا اکشیپ رته سددآ بلاط
 زا هلجم نیا هن افساتم هک دوشیمهدادع الطا
 تسا روذمهاپن ۲ سددآ ۲ ند رک پاچ ونداتسرف

 نت ور یهش هزرشود
 راپظا یئاکیرمآ تالجم هکیدوطب

 رد وبه یزووآ و یزاپ«دن هد زک هدیق
 هنک هدوب یوت یددقب (مدرد تالب هت)ملیق
 یر یگوا اش هم
 ۱ ء داش رد هک مهكپیروکب رک لاححرش
 .دش عدد

 ی
 ءربخ یناریا ناکشیپ رنه
 تسا مک اهن[ دزم یردقب
 1 متر دنشکیم تلاجخ



 یارعم ناگشیپ رنه یذ

 ونعاشغآ - اس تند رم(تاهساگ ویروتیوراب
 رکاب * زا

 اب < ناساک وی دوتیو و هکن7
 یارب یلاکی رمآ باذج هداتدمز

 هک روطن ایه دوش درا واکی رم
 و یایتتب رتهزا 13
 دوب ابورا کل

 یاملیس هتسج

 ی رد داب ثلوایارب < زرتن و رد
 <«ویدوتیوداب وکب

 ناوج نباهتفیش یدوطلوا ت
 یتح هک تشک تروص

 وات یفتمآ ددوخ یتطاب نی

 زا و دش و

 ًاقالم هایم
 شوخ

 یلش هقالعزاویدوتبو ,
 ۱0 فا ۲ و تس

 تخادن |مادب | رك رتخد یدوزب و(۱) تر

 وتق و هجیتل|

 رهوش» قارطعطرب ناوذعاب دمب

 « دوویلاه
 هک
 تختب اپ ۳

 221 یاس ت
 دوو ودب رد نامساک ویروتبو
 یلاکی رمایاپءایف دد هک تشادن لایخد و

 ومدررک راید كرت هکنآاب اریز د

 یاسنیس شوغ"
 ؛دوب هدوشک شی ورب

 زودهدوب هدمآ

 شدودو زا هامکی ذا شیب افداص
 «زدوتناویا »اب هک دوب هتشذگن د

 طسوتب و دش وربود روهشم  هدنن
 «ذدوت ناویا» ,دیدرک یف رع«واب ش

 نات-ادژا ملیفكي ٌهیهت ددصرد لبت یتدم
 رم یگ دنز
 زونه یل و دزیرک یم دازآ یابند, نینهآ

 وشیوخ رظن دروم هشیب رثه نتفاب ت
 یمهدشنک هیهت نیا دوب هدشن ملیف نیا لو

 وب روتیو اب هکیا هظحل ثل وا زا نم :دب
 ید رم نامهنی |مدیمهف مدشورب ود ن

 (عدوب شی وحتسج رد شرب یتدمزا هک تس
 هچ «زروتناوبا» مالک ددهک

 هدرب تل یاه ۳21 )هک دوب ید

 اد ناساک وی روتو هک دوب هتفهن ی
 رد ندرکن تک رش رب یتبم دوخ میدن
 دشیضا دود ومن فرصنم یلاکی ر«آ ۳

 هناخراکیارب «یاهشیشراوید» ملیف رد*
 هدهع هب ادماها رک ای دولک لب 1 ایبماک

 زا

 هاخ راک هک دوب هتشذگن (یاهشیش داوبد)
 - ویدوتیو تجامس ورا رصاب ز 3

 هلاستفهدادرارت ات دومن یضاد ادنا
 دی امن دقعنم هناخ راک نیااب کا

۱ 
 و>ع روس و -

 دیدرک داد رارق داقعناب یضاد ط
 شنطو رد ارلاسرهزا هامشش دناوتب *
 یا رب یاساک وی روتب و ملیت نیل و .دهدبهمادا طاقت واتسردووخ یرته یاهراکب ایلاتیا

 اد مان مدیص دایرف» ورتم ه هک تش اخ راک
 -- ۱۵م رامش

 یورب ودش هیپن ۰۵ ۲ لاس رد ملیف نیا درب

 یدادربمایفب ع و رش زا هتفهکی زا شیب د

 تشادتک رشنآ دد زین «ناویاوس یداب»
 ب ۱۹۵۲ لاس لوصحم مهملبف نیا
 لد ( ودءهریعوس) ملیقرد یودعب لاکی
 -اتن ومو دراکیر) و( ول راک ودنووب !) لباقم
 دشرادهدهع ار( نابل

 دوخ ملیف نیرخآ رد زین لاسا
 تیازیل |)اب و رتم ه اغ راک لوصحم (یدوسباد)
 ایلاتیاب نآ ژاضپ و دیدرک رهاظ ( رولیت
 دشراپسهر

 زا (آونج )رهشالوتم «ویروتیو>
 زا لاس ۳۲ لاسما وتسا ایلاتیا یاهرپش
 درذک یم شربع

 زاسپ, یو
 (آ ونج) رهشقوخهدکشت اد دراو یتامدقم
 هب هتشد نیا رد هامدنچشی یلودیدرک
 رد شیوخ قوذلائدب ودادن همادالیصحت
 تشون مان مررهش كيت اما رد یاه رنهیمداک ۲
 سیویروتیو .دیناسدنایاس ادنآ ةدودو
 دنچرد یمداک ] نیادد لیصحتزا تغارفزا

 ددیلاسدنچ ودرک راکب ع ورش مدرهش رتاثت
 یمقا و ترهشیل و دش رع اظ فلتخ هیاهسیپ

۰ 

 تالیصعت ندیناسد نا

 «یدوسار»ملیف رد رولیت تبازیلا اب

 نت

 همانشیابت دد تک رش اب ی
 .دب د رک زاغ] (نشد)

 دادعتساب زین ایلاتیا یامنیس یدوزب

 ددیب ددیپا دو او درب یپناوج هشير ینه نیا
 سپ نآ زا .دادتک رشفلتخم ملیف نیدنچ
 روشک ردملیف ود و تسیب زا شیب ردیونونک ات
 هس و دون هب بیرسق واپور|فلتخم یاه
 ابا فلتخمیاهرت ات رد همانشی امن
 نادرگ داک یواهنآ ههز|ریغ تساهدیدرک
 ارش وخ هعانشیان تفهو تسهزبت یلباق

 اد رگ راک اش

 رهاظ ایا

 هدنسی وت ه والعب تسا هدومن یا
 وا دوخ اه سیب نیا زا یضعب همانشیامن
 زین .یناتساد رخاوا نیا یتح.تسا هدوب
 یهاگهاک ءوالعبدوب هددو7 رد ری رحت هتشرب

 دنآ اد داعشا نیا هک دیارسیم یداعشا زین
 هشوک رد شرسه زررتنی ویلثاب هک اهتفو
 تلارتاروک ینحلاب یو یارب دنتشن یمیآ

 وی روتی ورسمه نیمودآز رتنپ ویلش) ادومنیم
 نانطومهزایرتخداب البتیو .دوب ناساک
 .دوب هدشادج وا زا سپس و هد رک حاودزا دوخ

 یرتخدش ره وشیا رب زرتنی و یلش هتشذک لاس
 دن داهنمان (ایروتب و) ادوا هک درو] ایئدب
 متام تستاوتت مه ءژات كدوک ن نیایلو

 وب روت و فالتخ |, ددرک شرداموردپ یئادج
 جاودرا یاههام ثل وا نامزا شرسهو

 تافالتعا نی تلعدیاش . دیدرک زاآ ودنآ
 ویدوتی و هقالع مدع ویئانتعایب ناوتب اد
 و تناد یتحلصمو یتراجت جاودزا نياب
 تشاون یمن هک( یاش) تداسح مه دیاش

 و یبلاکیرهآ نارتخد بوبحم ۱دشرهوش
 ؛دنیب یلابلاتیا صوصخب

 نارهتددنامساک وب دوتب ویاهملیف زا
 *ناذ رک رسد رم-ای ددنا د والد-ناتیباک رتخد

 اد زومرم راوس -خلتحن رب -هعرز مه كر
 رد یکنهآ ) ملیف یدوزب . مياهدید

 .دید میهاوخ یوژا زی اد( وتبلق

 -درع)شق یافیااب هکنآاب ویروت و
 قبطیل و دژمهب_یت رهش طنطو رد( تیبخ
 ًامژا) نایمردتیبخدرم نیمهقث وم كرادم

 «ددادیصرت اپ و رپ ناهآوخا وه (!نآ رتهب
 ندیناسد نایاب زاسپ وب دوتی و لاسما

 دداتد رک رفسایل اتی ایوب (یدو-باد)ملیق

 شنی رید یزاببسه لیاقم لد(ویمام)ملیف
 دی دریگب هدهعرب اد( وناگنم اناولیس)
 زبت ( سالک ودك رک )و( زرتنی و یلش) هک نان
 یاههتسصدیاش. دن راد تک رشملیف نیادد

 و اناولیس نایم هک یا هناقشاع وروشرب
 دلداواد (زرتنب ویلش)تشذک یم ویروتبو
 طساوا دد و دریگب میبصت رتدوز ات درک
 « دوشلدج شرهوش زا ( ویمام)یراد ربملیق
 .یئادج نيا زا ویروتی و هکنبالثم لاح رهب
 اتش یضادیلیخ



 ناتساد هبش

 ذ نوا
 نیلفلور یمیدق هثیپ رته

 «ایرد نادرگلو > ملم ۱ 

 رن داو ویدوتس

 نوچ دوشیمبوحع دوولاع

 « زون زمیویدوتسااب
 یواش

 وشملف هیهت . دوش 4هبح

 سیسات یلویدوتسا اصخش اب ورا رد < نیلف
 مان <« ملیفاوی و ارث آ ودرک سو دراذگ

 شرسهناغت اب یو؛وبدوتس نیا داکع ورش

 دی زک تماقا ابورا رد «دومیوسیرتابو

 یاهریشمش» نیلف لورا راک لوصحمنل وا

 لپان یرتمولیک «ادچب رب ول ول اتیجو ناقتاب هک درادم ان < مطاقتم

 ]وا لد یئایلاتب یاب ز هداتس

 < ناوژنودباب د۱» ملیف نیا یلصامأان .تسا

 نود » هب انیسناهجدد هک نیلق لو را ودشآب یم

 شقت زین ملیفنیادد تصاهتفایبقل «ناوژ
 بلق هک ار عاجشو وجارجام هبلاوشكب
 هدپمب؛ دیآ یمرد شبط هبیو رطاشباهنز
 روطت امهملیف نیا ددنیلفل و دایژابمه .دداد

 ول انیج و یئ ایلاتیا یابی زهداتس دش رک ذهک
 رسا رس رد زورما انیج .تسا«ادیجب رب ول
 دوخ رگنوسفا و هدنییرف یئابیزاب ناپج
 یئاهملیف تساهدومن تیقن ومو ترهش بلک

 فیدر ردآرثک ادداد تک رشنآ رد اتیچ هک

 یزابمه ودن ریک یم دا رقش و رف رپ تالوصحم
 ابنیس ملاعریهش ناگشییرنهزا زین شیاه
 دن رابعو|یاهملیف نیرخ آ .دن وثمبوسحم
 تراک وبیرفیهاب < نآربدوخ زا | دناطیش» زا
 هی «مدزاینز» و

 اگشیپرث ایدان) ملیفنیا ن زا رگید

 نیمزرس)ملیق یوز|تسا رک ذ لباق (یرگ

 هنحص كيرد نیلفلوراو ادیچیربولول انیج

 عطاقتمیاه ریشمش
 تساهدرب هییئدوخج رخب و یزاب ابودارد نیلفلورا هک ی

 ردواملف نیرخ [ و یزاب

 هیهتدرادرارق هدرک یژابارت

 ردا ر(اپ اقع

 مياهدیدنا رهت

 جن وداتفه رد

 سا هفته

 زا زی یلخاد یاههنتعص یرادربملیف یارب و

 هدافتسا اسیلاتیا یشیرات یاهانب وروصت
 هقب رطب ملیف نیا یزیمآ كند .دناهدرک

 هدهاشمراب نیل وایا رب هک تسا < رلاک هتاب>

 طسوت < عطاقتمیاه ریشیش ۰ درک دیهاوخ

 هدش شخپ ابندرد تسیترآ دنیان وب ینابک
 كيرتنا رپیارجام كي ملیف ناتساد .تسا
 دتفایمقافتا مهدفه نرق ردهک تسا جیپمد

 ملیف نیا دوشرب و یزاب ریشمش یاههنحصر
 -ولانیجمادنا بسانت و یئابیز اصوصخمو
 ملیف كي ددراب نيل وا یا رب هک ادیجی رب ول
 درک دیهاوخ هدهاشماروا بوخ و یگتر
 نیا نادادتسود یارب یصاخ زیامت هجو

 تشادده| وخ رب رداپملیف عون
 و یتوراساو » طسوت ملیف ناتساد

 اهنآ یودره طسوتو دشهنشون «سمیرک
 .تساهدشیدوسبژر

 لورا )وزند

 یکیا( نیلف
 تین زا
 ناسک داژ

 نیشن تموکح
 <« نودیس»
 اب هک تسا

 یمیصتس ود

 ورینا دشا

 «اون ادرا زس»

 كي زا سپ
 هن اغب ترناسم

 تلایا دداو ملیفزا جیهم

 سس

۳09860 ۵۵ 

 ات سس سس تسس

۳ 

 مک اح ددرک یم «نودیس»

 » كيرعتب وب زمتلایا تنیط

 تلایا راچان شتسودو

 زن د نایمنیارد . دشی وک یم

 شتسود یابیز رهاوخ

 دراد مان ( ادیجی رب ول ول انیج)

 .|كي رد اهن تماقازا یتدم

 امرف توف ربخ هک درذک یمن
 هدادمانیپ نان اب نیشردد

 اب جا ودزادصت وع اضوا رب طلسم
 ودوو زند . دراد ارابیز

 تعرسب ربخ نیا ندینش

 |ودتکتم تمجارم نودیس

 .ینامرفیکح تردق لاک اب

 هظحل نآ ردمیخو یسایس

  رف هکني | اتدز دن | یم رطخ

 ؛ نانز زا هدمکی اب عاجش
 .دب اتش یم

 + هک بیترت نیدب
 ر كودرصق ظفاحم نا زاب رس

 نایمنیا ددوهدرک تسمسبس

 » دنب ابیم ءاررصت نوردب

 جا ومدوخ هنی رید نشد كوداب
 ۳ هژرابم كيزا

 یدوزبار ملیف نیا

 ۳م داد ی

 :< .عطافتم یاهمشیش

 رم



 دیئ اه رفیمهدهاشمالاب رد هک اد یسکع

 رک تورم. دابسب ملیف كيذا یا هند
 ردملیف نیادد یزاب یا رب نآ لوا هثرب دم
 (داکسوا)هزیاج تفایردب قفوم۱۹ 6 هلاس
 رد هبترم نیدنچنونک اتا دملیف نیا نو
 نآ زا زین هبت رم ره رد ودن |هدادشی امن ناربا
 ملیفنیا مان هچنانچ الاح و تسا هدش لابقتسا
 لطاب تسپ ریست لای دوداب ءا ربع دین ادیمار
 شش ضوع ددمهاماتدیتس رفب_امیا رب هدشز
 .ميلامن میدقت امشب هلجمههامود ءزیاج

 «!الهش نامذح» هقب اسم ناگ دنرب
 مهد زا وذ هدامش

 نامشچ» با -صیف رعمرد هکنیااب
 راذک ورف ششوک هنوگچیه زا «البث
 نیادد ناک دننک تک رشدادعتیل ودوب ءدشن
 -یمنزواجت دصزا ودودعم ابیرفت هقباسم
 رد هک تساهلاس یو هک یتدوصرد درک
 اهملیف دددوخ یژاب اب و هتشادترهش ناربا
 .دشابهدن ادنخن تشنکمم ریسک رنک

 دشت رابع هعرقدیقب هقباسم نیاناک دن رب
 شوپم ( نارهت) هدازروشن اد زیپماک: ژا
 (ناهفصا) تک رش هل ادس(نا رهت)یکنهرف
 ( تشد ) یمیس ونیم (كادا)یقوت و اضد
 (نا رهت)یزو ریفدمحا

 روتناک ی دا : حیحصبا وج

 تاقباسم رد ناگدننک تکرش هجوت لباق

 , دادواظتنا

009۵ 060 

 ؟ لیلد هجب وتسما دک دیاهدید نونک ات هک یملیف نب رتهب
  ناکهناوخ|مادکرهامهسدیمرظنبان7هراب رد و نوک دیاق هقبط 3 و فنص رهزا نایچاشامت نیبددو دوشیم هدادناشن اهامنیسرد فلتغم 3 یاهعوضوم اب ناهج فلتخم یاهروشک زا ملیف اهدص هلاسره

 2 ناکدنناوخمومه)ا ومیراذگ یمهقباسب او عوضومنیا ام تشاددنهاوخ 33 یلئالد زی نآ تابثا یارب ًالسمو دن |مدیدنولک ات هک دنن ادب یملیف 5 نیرتهب ارلآ و هندنسپ هب رثشیب اداهیلیف نیاذا یکی تسنکسم زیزع
 1 اد دوخ یاه باوج و دنیوج تک رش هقباسم نیا رد هک م 5

 3 ضوع رد و دنزاد لاسوا تاقباسم هرپاهب ءدشن لطاپ ریبت لاید۲ اب
 1 دنوش هشخانه اهباوج نیرتهب هبریرحت تثیه رظناب هک یباوج هسب و

 ۶ نواب طورشم ۱ ميدادیم میدقت هلببم هامهمو هاشه ولاسکی بیترتب
 1 3 دخ 7 نوش ۳

 " هقاسنیا تدمو دیسد وخ پاچب تبونب هدیسر یاهخساپ 1 2 هام ملا تتمو هی ۳ نسب 0 ۳ 1

 لوا باوج
 اشیسب یناوارف هقالع هک ی لاجنآ زا

 رتیک نونک ات هک منک اعدا مناوتیممداد
 نایمنآ ددومشابهدیدن تسنکمم ادیملیف
 یمتآرجب یلوماهدید رایسب بوخ یاهملیف
 یاه لاس نیرتهب > مظسملیف ماهدیددوخ رمعرد هک یملیق نی رتهب منک فا رتعامناوت
 > نم رظنب ملیفنیارد دشاب یم«امیک دن ز
 زا اصوصخم تشادن دوج و یفعض هتکن چیه
 هطعقن زا ودوب یلاعراپسب هک عوضومظاحل
 نوچ یصخش هک سب نیمه زین یداد ربملیف رظن
 دوب ءدرک هیپت|دملیف نیا( نی ودلک لت وماس)
 زا یکی زین ملیفنیا ناکشیپ رثه یزاب
 (جدامكي ردرف)اصوصغمدوب رتهب یرگید
 یارب ودرک یمیژاب یبوخب اددوخلد هک
 هزیاج تفایردب قفوم ملیف نیمهردیزاب
 یندشن شومارف تشک « راکسوا» فورعم
 ژادن |وتب هک یملیف نولک ات نمرظنب و تسا
 هتشادربدنکیربارب ملیف نیااب هژوسظاحل
 ... تساءدشن

 سمش مارهب

 ندددهکلب « دیناپسچن تکاب یود اد یلاسرا یاهربت- ۱

 «دیئامرف موق رم احیرص اد دوخ سرد و مسا - ۲ دیراذگب تک اب

 رد هقباسم هک یاهدایش نآ زا دعبهدایشهس هقباسمره ناک دن رب -۳ |

 دیسیونب هقباسم تکاب یود- ء , دش دنهاوخ نیت هدش حرط نآ ۱

 «(تاقباسءریاد )

۰ 

 یاهمایفب تبسن « هقباسم ناگ دن رب
 ؟دب رادیرظن هچ یناربا

 -- یب هقباسمنیا دد ناگ دننک تک رش
 اسم یلح هک یروطب دندوب دایز هژادنا
 اد هدیسر یاهباوجزا مهدكي میتسن | وتن
 یاه همان زا اما میل امن حدد هلجمرد زبث
 هقالع كي اب هبه هک دوب ادیپ ناک دشناوخ
 و دن |هدرک تک رشهقباسم نیارد یصوصخم

 نیم سح زج ی زیچ نآ وت یمن اد ع وضو م نبآ
 دننساوخ یماهن ]| ریزتسن اد اهنآ یتسرپ
 و حیحص داقتنا ابوقیوشت هلیسوب «اد نبژآ
 »دن درک ام یلمیامنیستمظع تعاب یفطنم
 ؛ژادننرابع هقباسمنیا ناک دن رب

 (نارهت)یرو زیورب -۱
 (ناریهن) شخبرو -۴
 (دهشم) یدب واجیلعناطلس -۳
 و هاششو لاسکب هدنرب بیت رتب هک

 اهنآ ژا هلیسوئیدب و دنشابیم هلجم هامهس
 سکمع همطقکب رتدوز هچ ره هک مينکيماضاقت
 حیرصسددآ و همانسانشتشون وراب ءاربه
 هداتسرف اهن ]ماثب هلجماتدن رادلاسر || ددوخ
 دوش

 تم اد مودولوا یاه هرامش
 لایرد۲ «*

 دن راد . میتسه رادیرخ



 ۳۹ یه !
 3 9ط 3 دج دج هج هج دج دج دج هج دج دب ج دی

 هیده « یفاریا یاه ملیث نیرتیلاع هدنهد ,

 اچ دج دج دج ده « و رو دک وخ دج هج هج بج بجا بجا دج هج بج دج هج دج

 شوامن «ملیف ضزآر»

 : را دنن دابع بیت رث هب

 نادررک داک و تسی دانس
 ِ از راجاقناخ دمحماغ | ۰

 ۱ یمآ رهب

 3 ۱ 1 یر هلج سو رع۰

 نادرک دوتسیرانس روشلاد وط ار
 ۱ ی تی ابرآ 9 درج

 . یدنرز
 ۳ جد

 . هرهش نزفهآ ر

 مس عابر قشعبو رغم نادرک دو تسیرانس . یودیم

ِِ 

 ارم

 ب
 ح هد هولبت ثیل ب وقعب ۰

 ۵ لاحش وخ هنه رب»۰



 اهن اتس رهش رد امس

 ناابن]آ رد امنیس

 )سم

 تایدو رض ذاناداپ ] یتعنصرپش رد | ۳
 هلیسو ه اگی اریذدو ریعدامع, مو 9

 سوفن دازه جنپ وتسیب یمرک
 هتالعناداب مدرم تسا تمظع

 آ رثک | هک یووعب دن راد ۱
 اه ناک دن ودامشیس , دن وریم

 ناداب] و دوس میسقت هتسد هسب د ر ۱
 ار هتسد ره تایرطظن نان تغایم

- ۳ ۵۱۰ 

 - اشابت تسغن + تشادنامب هناک ادج دا
 مدرسم شک ا پیت نیا : لوا هج رد ناب
 دنتراپعهک دنتسه رکفنشورو هد ۲ 0
 راک و نیلصحم « تل تک ش نادنمرپ 1

 هتسدنیا رظندرومیاهملیف ۰ داوساب نا ۲
 اما تسا امنیس شٍدا اب تالوسحم الا

 یب رع یاپمایفی

 رد ونزب ن زب یاهملینیرگید
 نیا یدک یاپملین مهرخ]
 د یدازاب وءاوع مدرمهتسد

 یهرهش نیا یموب و دنشاب
 یب رعیفیس ومیا رب اصوصخم
 یب رعیاملیف .دنهدیم ناج
 دیدشلابقتسا ابناداب[ رد

 ددرگیم ورب ود پیت نیا

 یما داهملیف ز| مسق هس طقن مود هج رد ناب

 یساناداپ ] ردهنایم ر واخیاه امنیسنب ون مات... دل

 ناتسلک - میرب- جات یاهامنیسزا دئت رابع

 هاگشاب رد هک رگیدیانیسدنچو ریشنمهب
 امنیس هلیجزا دن داد را رق تقن تک رشیاه
 هرعق و ناتس وب ءاگشاب امنیس ونا ریا هاگشاب
 یاههاگشاب ءاضعاب قلم« كی ره هک
 . تس) روب زم

 ابی رقتحات امنیس زچب اهامنیسنیا مامت
 دوخ نایرتشم یارب یاهزادنااتو یلومعم
 و ناداب7 هک یلامنیسیل و . دشابیمزپجم
 یامنیسدنل ابیمدوعب نآ دوج و زا اهین ادایآ
 ظاعل رهز! هک تسا حات مظعموءوکشاب
 امنیس اب دنا وتیمو هدشهتخاس نددمویلاع
 لاسددامنیسنبا . دیامنیربارب ناهجیاه

 نوچو دش هتخاس ءامروب رهش زا لبق ۰
 یاجب ارنآ قباستک رش تشک زاغآ كنج

۱۳۲ 

 . یو رس و

 مليفهلکنونگ ات هدش سیمأت جان امنیسهک
 ست ًاسودرد بشود دبوبوخ را معااد اه
 جاتردملیف هسیا هنفه هجیتن رد ده دیعشپ ام
 هبنعهسیاهبش دوشیمهدراذگ شی اما ضرب
 شیامل البق هک تسابوخ یاپءایفصتخ+ زین
 ودرگیمرا رک اددجمبشنیا دو هدشهداد
 دنهدیم شیابن جات رد هکیناهمیفبغا
 لصانیا یورو هدشن هداد ینب ابن نا رهن رد
 هب تف تک نر شیلو د رادن مه یسراف همج رث
 یسدافب رملیفناتساد و ناب رج هثیش هلیسو
 هلیسوئیدب و دیامشیم سکمنم هدرپ یود
 دروآ یهربا دمجرت لکشم

 دوز یلیخ ناداب آ مدرم هتفریپیود
 .ملیف و دننیبیم اد اهملیف نارهث مدرمژا رت
 دوشیمهداد شیامن ناداب[ جاتدد هک یئاه
 نارهت یاهاسنس رد دعب لاسکی دودحرد
 جات امنیس طلب یاپب . دیآیم هدربیود
 یلدنص ولاید ۱هولاید۱۰ ذا تست دابع
 نآ یاهیلدنصهک لاید ۲۰ صوصغمیاه
 دهاوخ ظوفحم تقورخآ ات دادی رخیارب

 ولاتخاس رظن زا جاتامنیس. دوب
 نیر نردم زا یکی یدابسءنف و
 هوک یامن اب هک تساناهج یاهامنیخ
 رد . هدشانبناداب 7 بلقردیزکیپ
 عاناتیس میسو وایب و للجمنلاس

 ًامتسنکل اب و نلاسفک .درادرارق

 تباعرالماکنآ هیهت ردویبیشارص

  كيتاموت|یابیز ویمرچ یلدتص ۰

 . هدرب , تسا هدش یئامنیس لوصا

 باهول |دبع هک یتقو صومعب
 ۱۳۹2 ]رد لامج هیماساپ
 + دنشاب هتشاد

 موسهجرد نایچاشامت

 دنتسه ینارک راک رهشنیا
 یللع ی ور ید امتمیاهل اس هک
 و د | هدب د یدنه یاهمایف طا

 سون اماهملیف نیا اب نان آح
 یاشامتزج هک یروعب هدش

[ 

 نیرتکر زبنادابآج انامنیس زا یلک ی امن كي .دگیدی ماین یدنهیاب.بن
 لمعنیآ ببسمهتبلا ؛درادن یتذلنان آ یارب
 رک رک یاربهک دوب تفن قباس تک رش
 ملیف طقف وهدومن رلادریشنمهب مانب یلامنیس
 , دشیم هداد شياما نآ رد یدنهیاه

 پیت هسنیا یاههتساوخ نایب زا دمب
 درک هداشا دیاب یسراف یاهملیف دروهدد
 یصاخ نایرتشم و هتسد ماکنهنیادد ۵
 هتسد هس زایرامشیب دارفا و درادندرج +

 -هقالعیسداف یاهملیفب هک یناسک و رول

 یتدم اتو دادرا رقهدافتسا هروم ولیسرابن |

 ۰ دوب هتشابنا مهیورنآ ردمدنک یاههسیک
 مدنک یاههسیک مودیناهج كنج هبتاخزا سپ
 دد هک جاتیامنیسو هدوبن لغت نآ زا ار
 درادن ریظن هنایمرواخرد هوکشو تیظع
 ملیفتفن تکر شماگتهنآ رد . دمآ دوجوب
 هب دومنیم نیمات جراخ زا |دامنیسنیا یاه

 نآ دد ادایند یاهملیفنب رتهزات هک یوحت
 تک اله ع یو نداد

 . تیک یلیخ جات انیس اما دنابان _هزایمرواخ یامنیس
 اد + دهدبم رارق هدافتسا دزوما رلمعنیا

 ای نسیلاه تسق
 ارگیمنشود غ ارچ هلیس وب هک ءدشبصن

 جات نلاسدد ۰ دنهاوخب ادنانآ امنیسزا

 هک مدشهدد|ذگ راک ناولا یاهبمال

 نلاس كن رهظحل ره ناوتیمنآ

 اهناب |وههبوهت یاههاگتسد

 خادوسو كبشمیا هچدابجات املیس
 . رظن زا نآ ندوب خاروس « تسا
 . نآ ددرونات تسا یتشادپب نیناوق
 مشچ یارب هجیتن ردو هتشگن سکمنم
 , دشاب هتشادن یر رضنایچاشامت

 ره یلاسدرپ ولج

 .دژاسیمسکمنءهدرب یودیگن درون
 سیمیکت دادءهداسیاهسلیف ابی رقتو

 :یکشمیولب ات

2 
 ت

 لو یمووخروشک تالوصحمیاشاب .دلدنم
 و ردام و قشع یتسم یاهمایف اصوصخد

 ,دندشو رب ود ینایاش لابقتسا اب ورگلد

 ودب مه اداه ابنیس دیاب رهشنیا رد
 تفن تک رش یاهامنیسیکیدرک میسقت 7*
 تک رشیاهابنیس .یرهشیاهامنیسیرکبد

 ۱ ۱۳ ٩۵ رامش
 3 بو یاد ؟

 بمءامودویدوتسا| نآ جورغ خی رات

 عیانصندشیلمزا سپ زا ملیت دورو تفن ميانصندش
 امنیس نیایاهیلیف یلم تک رشو

 تاسومزاار تفن تک رشرگیدیاهامنیسو

 ۱ ژا ۰ درک هیهتنا رهترد هدننک هراو
 کاپ

 عطعت حراخ

۳ 

 ۳ ۳۷۱۳۲ ۳ ۰ 9 زا هک ای
 ااس یاوهرلوکی اهنیشامو دنکیم

 ناتسمز مابا ضوعرد
 هو نیااب . .تسا عوبطم
 یه با رد ملیف



 7 ملیفداقتا --

 باتف] رد یناکم
 -تفیلک یرمگتنوسم: نانکیزاب

 هیهت - زرتنیو یلش - رولیت تبازیلا
 سنویتسا جرج: نادرگ راک و هدننک
 اکیرمآ تنوماراب یناپمک لوصحم

 هدنسیون زی ددرودوئت و هک یماگته
 ۱د < یلاکی رمآ یدژا رت كي و باتک «تسدربز
 ؛ ذود هدشمتقاو یارجام كيزا سابتقا

 درک یبن روصت زک ره؛دیشک ری رحت هتشرپ
 ملین كي ترومب وا ر ادعب نرق عب رکی هک

 هدمآ دهاوخ اشیسهدربیو رب یندیدوبلاج
 هبادنآ دوب رتپب هک - «باتفآ ردیلاکم»
 یرث |-دن درک یمهمج رت «دیشروخ رد یتاکعو

 یچاشامت یها رک تعاب لوا هلهورد هک تسا
 اب ای یچاشامتنینچ كي وددرک یم ینهذ
 امادنک یم هابتشا زیگتارنات یقشع ملیف كي
 یباتک تینچندمآ دوج وب للعب هک یشاهنآ
 ملیفب ینیعیچاشامت كيدنن ام ودن داد یلانشآ
 دنن اد یم « دن رگنیم < سنویتسا جرج
 هدوبن نیا زک ره « دز درود وئت» دوصقمهک
 لکشب اد ناوج هس یتانج و یقشع یا رج ام هک
 دودوئت روظنم . دهدناشن یدوصوهداس
 تسا یا هنابحریب و دیدش داقتنا ؛ رزیرد
 یاپ و تسد رب طیحمهک یدویت و هعماجز|
 هک تسا دویق نیمه . ددنبیم دارفا
 هرطفل اب یناجكي مانب ار (نیتسیا حرج)
 اد واو دهدیم یکیرتکلا یلدثم لیوحت
 یایندب دوخ توالح رب ویلایخ یایدزا
 . دنکیم تیاده زورما دول [دردو یقیقح
 وا ریظن هک تسا یلوبمس( نمتسیا جرج)
 ناوجاپن ویلیمتروصب هزودره ناوتیم اد
 حرج) .درک هدهاشمنادرک رسوهدنیآ یب
 یود رب اب دنروبجم هراومه اه (نمتسیا
 ماکان و دن راذگب دوخ یاهوزدآ و لایما
 هرطقدنچ طقفو دنورب ایدزا دیمااتو
 . دننیب هب دوخهارهقردب یکشا
 موکحمیا رب هشیمهنآ رهاظم مابت وهعماج
 : و تسایپم و هدام یرصانعنینچ ندرک
 یدبع - تیانج باکترا للع هکنيا نودب
 دهد رارق هجوت دروه ار  یدمعریغای
 و دوریم نآذا هجیتنذاعتا ولولعمیبدد
 یناکم)ملیفدد« مینیب یمهک .تسا تلعنیمهب
 موکحم ار «نمتسیا جرچ» ( باتفآ رد
 كرادمو ران[ هیلک !ریز دننکیم مادعاب
 .دیامنیم تبانادوامرج

 تسدب اجک زا كدادم و دانآ نيا
 ِ جرج)دوجد هک یطحم نامه زا و هدمآ

 یناریایاهملیف ضرارع|

 و دنسیمنا یولپپ رد یراخ لثم (نمتسیا
 وا ندرب ثب زا فرص نآ یوربت مات
 نودب ؛ تالاح نیا نداد نان ماوگرع

 هک تسا یرثه « میقتسموینالوط تاسلاکم
 راکبدوخ باتک نتشون رد رزیرد رودوگت
 ناتساد نیا عیاقو ندرک مجمو هدرب

 هک تسا یرته دوخ هبولب ؛ یقیقح

 دوخ زا ملیف نادرک داک « سن ویتسا جرجد

 .تسا هداد ناشن

 دد رتشیب (سن ویتسا جرج) راک رثا
 دوهشم وا هلارهام نستآ زیمو یدنب نالپ

 تداپمدوخ راک رد یددقب یوو ددرگیم
 اد راکسا فورعم هزئاج هک هدرب راکب
 سن ویتسا حرج.دن داد واب|رچو نوچ نودب
 دد و هدرک كرد یبوخب ار ناتساد حور
 رثه « ایوک و كرحتم رب واصتب نآ هجرت
 . تسا هداد ناشن یزژراب وحنب اد دوخ

 همجرتیا رب (نامسک |وزتن ارف) هک یکیزوم
 هبوثب « هتخاس ناتکیزاب ون ودد تالاح
 تقیقحرد وناد رگ راک راکب تر تک دو
 هک یاهنحص رد اصوصعم تسا نآ لیکم
 دوخ هقوشعم لتق درومرد نیتسیا جرج
 تسا لادجرد شنادجو اب ؛ هچایرد یور
 نانکیزاب .دسریدوخلاک جواب كيزوم
 یلش) اصوصخ دنتسیندب هتف ریپیور ملیف
 هدیمپف رتهب همه زا اد شلد هک (زرتنیو
 رولیت تبازیلا ۰ دنکیم یزابرت یعیبط و
 یراکیب رثادد هک یدنمتورت رتخد شقن رد
 و دوریم یقشع یاه ارجام یب رد هشیمه

 همق

 ددرگ یم رب قباس تروصب
  تسدب تعاسنی رخ ردهک یربخقبط

 : ریخا هک دوشیب هتفگ روطنیا « هدیسرام
 : توازوب یهاشنهاش نویامه ترضحیلعا
 : نددوآ نیلاپ دداک دناهداد روتسد روشک
  مادقا ؛یسراقیاپملیف رب لهچیدصضرا وع

 : مه روشک تدازو
 ۱۱  دنم هجا +

 .ددوآ لمعب یلجاع

 رد تسا دارق هک ینویسیمکب ادعوضوم
 : شدا وعیمطق نا زیمنییعت یارب یدادرهش
  تسادیما ۰ تسا هدرک عاجدا دوشلیکشت
  ووخ تارک اذم جیاتن نویسیک نیایدوزب
  شراوعنازیمو دهدرا رق راکف |شرعمدد اد
 یلخ ادیاهویدوتسا هک دنک میظنتیدوط ار

 , دنشاب راک هماداب رداق :
 : رابخا هدنیآ هرابش رد مينکيمیعسام

 رایتخارد عوضومنیاب مجاریرت حدورشم
 ۰ میهدرا رف زی زع ناک دنناوخ

 دوخ ی هرخال اب
 ها 2 لر « دباییم نمتسا
 نآ ودوشیم فیعض شی زاب
 وا لثم یدرف همزال هک ار
 ۱ (تفیلک یربگتن وم) .دهدیم
 یاهژات راختفا نیتسیاحرج لد
 .رب رد هچنانچو هدرک بسک
 )ود رکن زوق هزادنا شیب اه
 , دوب رتهبدیاش ۰ دزیمن فرح
 زا ( باتفآ ددیناکم) ملیف

 « ی اکی رما تالوصحم نایم

 ان ]
 : مدرمهک «انآ> ملیف

 دنتشاد هقالع نآ شیامنب

 ها
 اصوصخم ۰ دندنسب یمت اه
 اولیس یدن ول و یلاب راد
 :یربخ ملیف نیا دد <خلتجن رب
 4 ترارحرب یاناولیس نآ
 رد طارقا رثاردهک

 رد و هدارا تس ناتز
 ادیب هراوبهیو نادج و
 هک ش « لیصافت نیا

 ششک نيا .دن داذگیم
 || رشیک دن ز كيب یو لیامت
 دروخ و یوق رایسب
 ممو تایدام نیب دیاپ
 مه هرخالاب و دنی زک
 ملیف رد دوشیم هداد

 نيب لادج هرخالاب
 ]7 .دراذگیما تحار

 اگنهو تسین هدارا

 نیارثا ردو دتفایم

 ودو دوشیم قلافدوخ



 2 اههبش

 ۱ ناداب آ دد امج

 ۱٩( هحفصزا ,

 عالطاب فتات لامک اب دیاب اس. )
۱ 

 رگیب هوک یانب و لا تسیدن

 ) ندوب مکحتسمهطساوب نادابآ
 هعیتت دد و هدوب 0

 هچ سگ هددوخ فاکتش مبا ود ۵

 هجوتبلجدایذ یک دروخ فاکع., ۱

 تیاهن اب یلع تک رشنیسدنهمیل و
 نوگ را و زا اتدنتسه ء را

 . دنب امن یر

 ۱ دیاب تفل تک رش یاه امت زر

 همه زا رت یمیدق ۰ درب مان | دیرهشیاهای_

 نلاس كينتشاداب هک دداد مان 1
 امنیسرگیدرب ناتسمزرد ین

 یرمشیام بلغا امثیسنیایل و ددادیرترب
 یهاگ ویدثه دروخودزرب و هنک

 یامذیس اما دهدیم ناشن
 یاپءاین

 ی ؛ رعای
 زایزیمت ظاصلزا ابیرقت ناداب7 دب

 زا اصوصخم و تسا رتالاب یرهشیاه امن

 ۱ هبتدنادابآ دد املیسنیا « ملیف رب
 شیامناب رخاوانیاددو تسا زئاح ارلوا

 رادگنفتهس « هلیل دو نوسهاس ریظن یناهیلیف

 .دوخب |دهمههجوت هعدزمك رک ونوتبن رتخد
 مات لپ ورتمر هش نیا رگبید یامذیس.درک بلج

 و یبرع یاه ملیفب ابیرقت امنی

 یامثیس نیرسخ ۰ ددادصاصتخا ی
 یاپمایف طقفهک دوشیم هدیمان دو ناداب7

 یمشیامن نآ دد ینامرهق هنهک ویدارکت
 یرهش یاه اینیس یامطیلب تعیت

 رد. دشاب یملاید ۱۵ لایدو۱ ۰ ولاید ۸

 یاهایس مایتهک تفک دیاب تعبمیاپت۱
 و هسهجرد یاهامذیس وزج ناداب] یربش
 دن هک ین اک راتس و ناگشیپ رذه هدنشامی«داهچ

 كي یروکی رک :دن رادتیب وبجمناداب ]مد ر

 كرالک نید - نمودتور - تاکسافادنار

 ۱ دداد

 س ران

 دنهد

 3۱ اتم اناولیم - رتسکنل ترب

 ینوت-دل نلآ - ویاماینیجریو - زمایلیو
 - ثیلف لور| - ترویهاترو - سبرا
 ی رعناگشیپ رثه زا و نی وناج - یک یناد

 ناکشیب رثه زا ولامج هیماس -- باهر ۱:۶
 میهید - یعیطمكلم « روشناد :

 .دربمان ناوتیماد ینسحم - الهش --

 . یزیورپ ورسخ هدنتسرت
 شزویو فست
 هراب ددیبلاطم « هلجم لبق هرایشرد

 یلاربا
 هلاژ

 یاتآ
 دوبهدش جرد یسواک كتشوه رتکاد ۳

 یداعدیدرک مولعمیفاک تاقیقحتزا سب
 ۱331 2 ۱ز) لس ویدپ . تسا تعس زا
 رطن هیتآ رد هک ميداودیما و ميبلطیم
 تدودک ثعاب ات دیاین شیپ یمیاقد نج*
 ۲ .دوشناشیا

 ۱۵ رامش 3

 هصتفهزا ی ویسکلک درون نلک ۶
 ناهجیاه دوشک مامت زا پیپ عون هاجنپو
 (تسا هدادبیئرت دوخ یارب

 دووبلاهناطلسلبیک كرالک ۰

 «ددوفا رک نوج» هیصوتیانب راب نیل وایا رب
 (تسا هدش مادختسا ویدوتسا رد

 :ژا دننرابعزی و یئامنیس لاویتف زیاوج !

 دنمرثه هدانس «سویدتب ۰

 زا یکی یود زا اد دوخ كچوسک مان
 شددام یمیمص تسود هک كا زلاب بتک

 < تب ومع رتخدو مانی هدرک یم هملاطم |رنآ
 ۶ تسا هدومن سابتقا

 باتک یدوزب
 یگادن ز یاههنحص

 امنیس هراتسهلجمیل امنیس هب رشن نیل وا
 : هتشول

 یراهق نی دلا رخف
 یلاع زا ملیف ۰۰ حرشویفرعم یواحهک
 حدش ماضناب یلایلاتیا دیدج داثآ نیرت
 ناکشیپ رثه نب رتب وبحم و نی رتک رزب لاح

 لاویتشنیمدرنا 5 ۰
 ۱ (ه هحنصزا هبقب)

 : یلاپسا - نوارب دداف : ناتساگنا
 نسدوا> طسوت اهنآ زا یگب هک ملیف ود
 یافآ) مانب تسا هدشهیهت و یاب «راو
 مان عنلاخهسوب » یرگیدو < نیداکدآ

 هب اخد وردمزوررک نونیب وو:كي زگم .دراد
 تک ر شاپ نیموگسحم نایفط - كرب و
 1 یف رععآ < زی دادنمرآ وردب>

 ناما[-شب رطا "تن اژرآ نینچ مهو
 ناتسراجم - ناتس و دنه- دن الف -ناتس دافاب

 ۳ .دناهد رک تک رش لاوبتف رد دلوس

 1 ناگ دن رب

 ناگدنرب هلصاو ربخ نیرغآ قبط

 و یو

 زا« تیل وژووئمود» ۰ ملیف نب رتهب

 < نباک ناژ » هثیپ رله نیرتهب - ایلاتیا
 «سب اپ یاوه» یاهملیف دد یزاب یارب
 هل ارت )۱ - (هیکنیسل اد یمیرا )و
 -هچ وک -ایرد دانک یاهزادناداب : یاهملیف
 زین اکاذوا هناغنامهم - یلئادوماس تفه
 اف ان . دنتفرگ دارت مود هجرد رد

 نسجنا هزیاج (ایدد راک یاه زادناداب)
 و ایلاتیا تاعوبطم یلامیس ناک دنسیون
 یکتیل وتاکیاهمابف هدادا یللملا ثیب هزیاج

 مه سوصخم هزئاجكي . دروآ تسدب اد

 .دشهداد « هلماع تثیه> یلاکیرمآ ملیف اب
 زبل و لاویتنف رئاوج ناکدنرب هیقب
 ۰ دسرب نارهت هپ نآ لماک ربخ هکبعتوم
 ,دشدنه | وخ یف رمم

 یر نه تضون
 (۳ هحفص زاهبقب )
 هلصوحنی اد وج و اب .دد رک رهاظمهزاب هدشن

 زاتساهدوب نکسمانهک نادرک راک دایز

 رظنف رس ملبف رد یعونصم كيتامارد هبنج

 موادمراظتت |لاح رد هتسویب یچاشلامت«هدومن

  موادمروطب یدیدشتان اجیه و دن اسیمیقاب
 .  دیایردارملیف هجبتنات دن زیگنایمررب ادوا
  الابطقن هک دوشبم هدینک اجن اب ءرخالاب
 راجذاویداک ادقب طونم یلایردریز نتفر
 . نآ ودوشبم نانک راک زا یکی یکنشدک
 دیایب یتشگ ؛دنکبمیداک ادف مه رفنکی

 مچ رب ددنشکیم یلاحشوغ دایرف

 وب مس

 ابهبترکی همهو دنروآیم
 م توکسوا یارب و دنتسرفیم



 ی ] امنیسناتسادذ

 هابس
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 رم
 ثرولاف زلیم) سیترک و وت ناکشیب رنه

 ارارابراب - (نابلا لریا) راراف دیوباد(نآ

 ۲۳۲۱۳ ظ1(۱۸۸ 1

 یدیل)یل تناج
 (ثرولاف كء) ش

 یگنرمامت-لاسر وین وب وب دوتسا ۱۹۵<لاسلوصحم

 ول رب :همج رت

 و ی-ناقهد یک دن زریعكر

 رقحم هبلک < زلبم > كلی.
1 

 طحم رد |ردوخ< مو شرهاوخو ناوج

 رصق بحاص ت ردو یتارشا رصقنآ

 دی دج طیحم نیا و دندید یم< تدوكمو

 بر
 < زلبم» تلع هچب میت ادب هک نیا .یارب

 یشاتسود یکدنز زا تسد شرهاوخ و

 هاتپ < تدو كم» رصقبو هتشادرب دوخ

 لبق زود دنچب یتسیاب دندوب هدرپ

 میدرک ژاب

 زا یکی قاقتابشرهاوخو «زلیم»
 اهتدم ژاناشیف وتمردب هدروخلاس ناتسود
 دند رک یمیک دن زیتاتسو رهبلک نآ دد شیپ

 نایچراکش زا یهورگ زورکی اتافتا

 و هدرک فتوت هبلک نیا لباقم رد یهاش

 یارب < زلیم >.دندوبهدرک ب تساوخرد

 - راکش زایکییل ودوب هددوآ بآ نانآ
 داشب یهاش ناک داز بیجن وزج هک نابچ
 ددصرد و هداتفا زلیم رها و شمشچ « تفریه

 نیاداچان مه < زلیم» .دوبهدعآ رب واب ضرعت
 لگنجب وهدروآ ردیاپ زا شک نشكياب | ردرم
 .دوب هتخیرگ

 قافتاب شرهاوخ لگنج رد شنآ

 نیا و۰ قحلم < زلیم> هب ناشریپ تسود

 هک رتشگنا و همان كيهدروخلاس تسود
 < زلیم > رابتخا رد دوب اپت[ ردبدوب دای
 .دوب هدراذگ

 هکدوب یا هیصوت زا ترابع همان

 هدروخل ا- هدازیجن «ترو كمو ناونعب

 | هتشوت تشادیمیدق یئانشآ < زلیم» ردیاب هک
 ۲ هک دوب ینیگن یادادزیت رتفگنا ودوبهدش
 ۱ هدهاشماقنع و هایس ربس كي شقن نآ رب

 6هیصوت هماناب شرهاوخ و < زلیم» .دش یم
 طیحم . دندوب هدش«تدوكمد رصت دراو

 یتفگشرسارساهنآ یارب رصقنیایفارش|
 و یلابیز « رتشیب اهیتفگش همهزایل ودوب

 بحاصترو كمرتخد « نآ یدیا > یک دنبیرف
 رد زلیم . درک یمتریح داچیا زلیمرد رصق

 رشزااد(نآ یدیل)رصقب دورولداز و نامه

 و دشیم هدناوخ «تنالب رتلا و» هک یناوج

 هدیناهر درک یمبیقعت تجاساب اركرتخد
 «تنالب رتلاو» هک دوی هتفایرد اتمضیل ودوب

 تعسرس نانشد )ایکیرصق ددسپ نیاذا
 .دوب دهاوخی»

 ردباب هک یتسود مغرلع «ترو كم

 هتف ریذپ تن وشخ و ید رسب اد ودن ] تشاد زلیم

 دژت ارزلیمهک دوب هدادنامرفءا رک اب زیندعب و

 یر.هد ریییوجگنج و هیلاوش < سمچرس»
 وهیلاوش كي ماقمزا رحایارب ادواات دننک

 ادوا رهاوخ ودهدب میلمتد ربت زوءرنتخومآ
 هداتسرف رصت هدا زسجتن نا ون اب زا یکیدزت زیت

 دندوب هدري سمجرس دزنآ اد« زلیم» .دوب

 -كي < زلیم» هب ریب یوجگنج زین اجن ۲ رد
 ریقح و فیعض اروا و هتشاد اوررمقحت ابتد

 هک دّوب هداد نامرف هرغالا و دوب هدناوخ

 دن ریگب رظن ردینکسموءاگباوخیو یارب
 هک رصتءاک ودراب اد زلیم هک یتفو

 زومدوا ریظن هک دوب یئاناوج رباس نکسم

 یربهر دنتخومآ یم ادیرک هبلاوش ماقم
 هدرز ۲ ۱ر وا هتمطب رفندنچ زن جن ۲ رددندرک

 رخستدرومار شی اتسو ر تیعضو و سابل و
 روبیش هک یتقو شن" .دندونهدادرارق

 رب رسهیه ودش هتخا ون رصق ح رب زا هاگماش

 زاب یکی دات ددنانچ مه زلیممشچ دن داهت رتسب

 ریقحت همه نیاب «ش رها وخب ؛دوخ هدنب اب ودوب
 رکف دندوب هتشاد اوریوب زو رکیرد هک

 یل احرد«ش زر و نادیم رددعب ژو دحبصد رک یم

 نیرعت رظان < زلیم» رهاوخ و نآ یدیل هک
 نیاذا یکی ردزلیمدندوب ناناوج هزرابمو
 هدومزآ راک یوجگنج «سمجرس» تانیربت

 دوب هدین اسدكاخب !دشتشپ و هد رک بولتم| ر
 شزرو هطوحم زا سمجر-حورخ زا دمب

  تفرگ«زلیم» زا ار زیما رارسا رتشگنا «ثرو كم»

 :امنس هراتس 6

 و تبای ماتم هک «تنالب رتلاو»

 زو و خب وت روتسد تهج یب تشادار

 ک قو یت بشن ] یل و دوب هدادار

 ورودایز تشاذک یم رتسب رب
 رگیدیا هشیدت |هکلب دوبنزور

 یروطعت باتک ترول اف رصق هن اب اتک
 ۱ و وب موسوم < یمامنها رباتک » مانب

 ؛ناک دازبیجت مامت مسدومساباتک
 هناشت اب رصعنآ یاههیاوشو
 ووب حددنم ناشیک داوناخ

 رصق هناغب اتکبدورو هکنآاب

 شرهاوخ وزلیم دوب عونمم
 رد دننیب اتدندوب هدش هناخباتک

 ادک مسد و مسا «ءایسرپ-د>
 وتب هلیس و نیاب و تسا هدبدرک

 اد ,دشنک ادیپاد دوخمانمک هرجش و

 اد زلیمرهاوخ «كم» هکبتعو
 یو دوخو هداتسیا تبقا رمب
 ؛ رد ناپک ان دژ یم دو ار

 :تووكمشددپ و «نآ یدیل»
 وا زا ادزلیم رتشکتا ترو كم
 دورو زا ار وا تدشب

 هک داد روتسد دعب و هدومن

 .دنک تعجا رم دوخ تمسقب

 هچ دعب هام دنچ یط رد
 | اهتقشم هچ و دشن لیم>ت زلیم رب
 7 یارب بلغ|تنالب رتلا و دادن

 او درکیم بآ لحب داداو

 اسرف تقاطو نیرت لکشم

 ۱| هدپعب اد یگنج و یشزرو
 زا یکی ًاددجم زورکی . دوبن

 رخسمت دروم ریو زلیم یودرا

 دداق هکنآ نودب زی زلیمو
 رد ۰ دیرپ وا یورب ربب لثم

 او هلمجنم ناناوج یکمه



 ناتساد هش

 دندوب هلبح زلبب یگیهو
 دوخ تسدرد و هداد هک
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 ۱۳ ا یبوچ هزن تم

 ودیگیوتئالب رتلاو هک دع

 دژادن ایداک زا وهدوبن یخزار

 زلیمرب تیجاهم هر-+الاب رع7
 33 . دلدون ریگتسد ار

 هدشهناوید مشخ زا ت
 دوخ تسد اباد زلیم

 زلیموءدش منام نی
 دن

 داتفایم داک زا نیرمت طسو

 زا یکی دشین

 باتط هلیسوب داوید زا نتنر
 نیاو تشاد بالق نآ رسدد هک دو ءار

 متآد دیقم یلیخ زلیم یارب اه دمب نیر
 < كموشرهاوخ زا یهاگهاک رلیمدید ۲

 زانآ دد هک تشادیم تفایرد ۱

 یم ملطعء اد شددارب دوخ لاوب

 «كم> اه همان نیا ذا یکیرد ۱
 حبصزوژره (نآ یدبل)و واهکدوب هتشوب

 حیرفت و شدرکب رصق غاب رد د

 دا ی
 هک دوب هدش قفوم تدمنیا رد زلیم

 هب موعوم یلاوج رصق ناناوج نایم
 و دنک باختنا یتسودب اد سینارف د

 تدم نیا یط رد هک دوب هتفایرد ًانیش

 كم و هد دننقالع وا رهاوخب سیسنارف

 رب انب تسن رظنیب سهدنارفب تبسن زا
 بالت و بانط كي شتسود كکب

 زاود ره دوز حیصزورکیو دروآ

 دئتف رالاب غ اب داوید
 كي قافتاب كمو« نآ یدیل »غ

 هکیتقو دندوب یزاب پوت لوفشم هد
 ؛دید رک شتس ودو زایمندمآ هجوتم

 شا هیدن و تخادنا غاب رختسا رد | دپ و

 زلیمتق و نیارد لایدب اد
 هدعآ نوریب دو هاک یفغمذا ش

 رد

 ۰ داتسرن نآ

 «نآ یدیل» ۰ دنتسویپ ناوج نارث
 میت دمب یل و درک مشخب هات ادنبد

 مهاب رفن راهچام نوچ هک ت
 رتهب میوش هدید دوز یلیخ تسا

 مهاب رفن ود امو ۴2۷ یا لو 2
 . ميژاد رب سد رب

 ود نآ و دندش ادج كمو سینارف
 ۱۳ ابتاد

 : تلگ ودرک تبحسب عورش «نآ»
 اب شیوجا رجام ردا رب هراب رد ایش رهار-

 نم هوالسب تسا هدرک تبحص یلیخ ن
 یمیدت تس ود مهاب 2 و نمددب ۲

 ۱۵و رامش

 .. ناهگان هک دندوبباتک ندزقرو لوغشم «كم»و «زلیم»

 مست اب زلیم ؟( تسیت روطنبا « دناهدوب

 نیاب اش ردپ [رهاظ اما « یلب : تفک
 اددحم«نآ »!تسندنیاباه ردقن] یتسود
 لاحرپپ دشاب اشابستسا نکتیم : .تفک
 رس و مادآ درف رصق رد امش هک ما هدینش
 هناغب اتک ردنمدوخ «والعبدیا هدوبت یها رب

 و مدوب ابش یاه اطخ را یکی رظان رصق
 رظن دروم هناشن هک میوگب متساوخ یم
 دوجوباتک نآ رد هایسریسینعب امش رظن
 هداپارباتک تاحقص زا یکی اریژ درادن
 هکنآ زا لبق ... دنا هدومن ادجو هدرک

 هیدن یادص دشاب نتفک نسب دداق زلیم

 نا رتخدزا شتسودو واو دش دنلب رود زا

 دندش دارفب رب زک ان و هدش ادج

 رد زلیم تفرشیپ و تیقنوم مک مک
 رظن بلج دربننونف تایئزج نتفرگ ارف
 هتم) رصق بحاص و سیجرس وا یبرم
 .دون یماد (تدو

 دن دشمصم رظن لدابت زا سب ودنآ
 رداداهنی رم نیا گداوشد و تن وشخ هک

 یدنمورت رب هوالعاتدننک ربا رب ود زلیمد دوم
 شیامژآ زین اد وا حود تماقتسا مسچ
 لقبم بآ لمح دعبب نآ زا . دنشاب هدرک

 نیرمآ رباهلیطصاندرک زی و هحلسا نداد

 هبهزلیمودش هقاضا قباس داب تقشم یاه
 یمث یزیچ و درک یملمحت ادصیباد اهنیا
 رتلاود رصن دالات رد حبصز و رکب. زتنف

 هلداجس زلیماب رصتخم هناهب كيب < تنالپ
 عا زن كيدس یک دنا هلداجمنیاو تساخ رب
 داوید یود ژا ود ره هدش لدیم نینوخ
 زا و هناویدو هتشادرب اد اهژرک و اهریس
 ژا یدایژ هدع دندید رک رو هلمح رگیدکیب

 نام دد هک دندش عمج نانآ یادصورس
 یلو دندوب مه سمجرسو تدوكم نانآ

 زا ارودن[ و هدشن عازن ژا منام كيچیه
 تالب رتلاو هرخالاب .دندرک یمن ادج مه

 شوهدمدهج ودعآ رد یاب زاتب رض كياب
 .دنورب رصق هاگشیاسآب اد وا

 هناخب اتک رد ار زلبم«ترو كمنامرفب
 اب ثدوكم اجت۲ ردو دندرک رضاح رصت

 رثلا ورک هک ینادیم : تفک بضغ یاهتنع
 بیجن ثلواوا ردارب دشیم هتشک تنالب

 رسب یگالپ هچ مراپچ یرنه رابرد هداژ

 یدرسن وخاب زلیم؛ددوآ یمنمیناگ دن زو وت

 یمسباتجیلاع تلع هچب سپ :دادباوج
 مهزا عازت ماگنه اد واونم هک دیدرکن
 نم هک دیدزیم سدح دبال ؛ دیژاس ادج
 دیسرببجمن اب ثدوكم ادش مهاوخ هتشک
 هدعآب شف رسرب هژاتهک زلیم « تلع هچب
 مدرک ی مرکفنمهکنیا .یارب :دزدایرف دوب
 زا یا و دیتسه تسود نمردب اب امش هک

 هک مت یم ما هدمآ رصت نياب هکبتقو
 .دینک یسداتفد نماب نمشدكي دنزرفلنم
 مهاوغرصننیا زا كن ردالب نم زین نونکا
 حورخ زا لبق هک مداد اضافت طقف تفر
 تیثابصم اب تروكم . میپب اد مرهاوخ

 یهاوشناج چیه وتنسهژاجا نودب : تفک

 هدرواین مشخرسربارم ات ری لاح , تفر
 تدوختسقب و وش دود ممشچ یرلجزا یا

 !نک تمجارم

 یاسم كي نيا < تئالب رثلا وویارب

 هگب دسا ژرف زلیم ارچ هک دوب لحنیال
 بیجت وزج رصت رد تسیابیم اد یلاتسور

 واب هه زا رتالاب و دنهد یاج ناک داز
 زا مس)یا رب رام باد7 و یکشج تامیلمت

 , دن ژومایب یرک هیلاوش ماقم

 (ماصاد)
 ۲۵ هحفص



 هیک 7 رد اه

۱ 

 یلما وع4هچ

۳ 
 تسا یاهلت ) ملیق هنب زه الثم د

 وتمیث ونویلیم كب رب غلاب

 شزرادت اف رثه رظن زا هنگ ِ بامدش

 هدوست ینادنچ تفرشیدیاب هکناتچ نآ و
 اکی رمارد4۲ تعاص یاپس نا یخ

 هیهت ریتعم یاضویدوتسا هلیخوب ایورا و

 ممههیک رتیدادرب ملیف تاحناخ را هم

 3 بصت وب یک دزب ی .مملیف نتخاس لوغشم

 یه ۱۹۲۸ لاسدد اد دوخ ملی تلو

 نهآ مانب تماص یاهمایف هدود رغاو

 ملیف نسیا ناتساد دن د رک هیهت «نشآ

 ابهژاوابم زرطولوب اتسا
 مسم یلع تاسدقم راب كیب

 شوختسد

 ملیف نیا هیهتذا سب اتهک دنامن هتفگ ان .تس
 هدوب دن اهدادرارق لو ن

 شیدا ددیک دن زب عچا د اهملیف بلق | وضوم

 تیها زئاحنادنچ هک هدوب طسوتم هقبطو

 ملیف یاهویدوتسا۱۹ ۳ لاسات.دن |هدوبن

 راکنیا یارس؛مزال هیامرس نوچ یدادرپ

 نیا رد یل و دندوبدوک د لاحرد دنتشادن

 لیاسوو یفاک هیامرساب هناغرادنچ لاص

 تعنص رد یتشپن و هدشراکب تسد نددم

 هیهتاب ودندرو[دوجوب هیک رت یدادرب ملیف

 6 یظفاحادخ» ملیفزا یقشع هنحصتاب

 و ترسا هاش هیک رث یدادربملیف تعنص دوک ر ثعار

 دیحمناطلس طسوت هبنطنط_ت فرصت ملف

 لبقات دن دیشخب تصنص نیاب یقاور < یفاث

 هیک رست رود یدادرب ملیف تضبن عورش زا

 مدرم ودوب تیمها نایاش یرصع یاهلیف

 دیدب رفاو یتقراب كنبا یل و دنتف ریماهن"
 دارثلوا هبث رمدد یماکی رمایاهملیف شیابن

 و یلانج یاهملیفب ورامنیس هقبطو هنف رک

 یرفمه » نآ ناگشیب رثه رک ۱ اصوصسخ

 رایسب دنشاب < دلنلا > ابو «ت

 هبچن هیک رت رد هک 1۳ ز: یاهیلیف ز ادن دنمق الع

 نیدلاریخ « سورابراپ " ناوتبم_ءدش
 میلس ناطلسو هلال ول هرود ؛ اشاب

 هک
 ن

 رث دوهشم ناکشی رثه زاد رب مانادموس

 «اب لبق یدنچهک تسا شابف هیکس یکب

 یزا ون ناممم هک تفگیم شدوخ و دمآ

 هیت ددهداب ود هک هدومن ممصما رما

 ملک تیفاسم ناریاب
 ۲ تسیا روهک هلاس

 م وس مییلس ناطل.د نوچ یدوهشم یاهیلی

 تل واو یدازا یارب تشهب نیرفاسم

 تسا هدوب رش ءار و

 لوفشمامنیس۳۵ ۰ هیک رتردنولک | مه

 لوناتسارد طقف نآ یات1۲۹۰ هک تسا راک

 لماک وزپجم یویدوتسا۱ ۸ زین و دشابیم

 اهنآ نیرتمهم هک دداد دوج و هک رث رد

 رکث وس«میلیف ه رم رمیداد رب ملیف تاسسوم

 ۶-4 تسا كيياو ملیف نام ره ۰ ملیف

 نایناریا دایکی هلیسوب یرخآ یویدوتسا

 «یچکپیاناسحا> مانب هیک رت میقم قوذاب

 تفرش دد یک دزب شقن و هدش یسیسات

 تساهدرک یزاب هیک رت یرادرب ملیف تمنص

 یک رت یاهملی هک تساممصهویدوتسا نياو

 , دی امن هلب ود یسداف ناب زبار

 ارگ هفاذااب وهدب رب یمیدق یئ اب ورا

 ملیفنامهزا یرگید هنحص

 امنیسه راتس

 نایمرواخ رد یک رت یاهمابذ
 ۲ .واو شیاندایذ «قارهو هیروس
 1 مد رم هک ناجپ اب دذ۲ نانسا رد

 رق یاهسلبا ۰ دنتسس یک رث نابز

 را یییهیود ۰ دداد یرایسب هاوخ

 رب نارهت یاهامنیس زا یضعب ک
 ۳ قو یکرت یاهسبف ندرک
 دن رادیم لوذپم

 ۱1۱ سرو كيدرت هدنیآ رددباشو
 ۱ ,دوش هد رادک شیابن

 ۲7۲ رتیانیم هشردهب ور
 و وایل تسدب ز ونه «هدوب مزال هک ار

 ار قانیس هکیاهقباس دوج واب

 نودبلفاال هک دشپم هدز سدح

 ۳6 یجزاخ تالوصحم
 هتحاس هک رت دوشک رد یدیلغت

 |ژاسمابف هک یدب یاه راک زا یکی و
 :۱هطقند رک لخاد ۰ دن رادتداع

  دش هداد شیامن نا رهت ددشیپ

 أ رهاظهک دوب زب رک وكنج هعطت

 اوک رتخد» مانب ملف كي «نآب

 رت یامنیسرکا یل و دننک مرک
 ) دشيم «دیشکیم اهراکنیا

 نآ بیصن یعی رس تف رشیپ

 هدامش -
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 یارب یرسفا | هدکشناد رد

 اریا یاهالاکنیرتهب شیامن
 ۵ وب هدس تسرد

 سام یزود ترس ود

 هیئرد و هدر ۳ تک رس نآرد زین ۲

 تفایردب و دیدرگ زئاسار لوا

 خر تسد زا ملیید و لادم

 یهاشنهاشنویامهترفحبلعا

 دید رگ لئان

 دشاب یم یجراخ یاه روشک زا یتددعتم یاه ماپبد یاراد سکام یر ورد تسوب

 یارس , شب رطا زا ار یزود تسوم نیا سسم رییک هاش |

 درو ] ارباب یز رود تس ول ناژمرته (تاو , جن 1

 مرتحم ناب رتشم

 یارب طنناود یم

 لدم نی رخ آ ملهانسم

 ۱۱۲ لاسما ی

 یرودتسوب

 کام
 یسود رف ندیم رد

 دنامرف م وبد

۳ 

 تست ۱ ٩۵ رامش سس ۲۷4



 یهگ

 یدوزب یدوزب

 راکهاش تو الف وه, نم زا یا و
1 

 (پ) رثال نافنان)

 روسژر «اژنایتسی رک ۶: ینادرگ راکب

 «الاوگنیس* فورعم ملیف

 یئاغوع اکتیرمآ وابورا یاه

 سلاجم زا لناحملق ام دمو 9و رک اب

 تسا هدوب یرثه

 روهشمو بوبحم هشیپرنهود كارتشاب

 3 ۲ لیرارز - ادیجی رب ول ولانیج
۳۸۳۸۲ ۲, 1۳۵ 

۳:۹2 

 6هصم 1م]هطفعز0» - معمعصع0 ۳۳نان

۳۳3  _ 


